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 االبتدائٌة المرحلة من النحو

 
  الثانوٌة المرحلة نهاٌة حتى

 
 ةــورل رةــعش خمس فً

 تنسٌك أ/ علً محـمد علٌان

 https://www.facebook.com/ali.mohammed.alian  ةصفحة اللؽة العربٌ
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 همزة المطع وألؾ الوصل
 همزة المطع

تظهر دائماً فً النطك سواء كانت 
بدء الكالم أو فً أخره أو فً 

 ) ء (وترسم هكذاوسطه ،
 مواضع همزة المطع : 

 –أول الحروؾ ما عدا ال مثل )أن
 إال..(

)است، أول األسماء ماعدا
 ،اثنان ،امرأة، امرإ،ابنهابن،
 اٌمن هللا( ،اٌم هللا ،اثنتان

 –أخذمثل) أول الماضً الثالثً-ٖ
 أمر ( 

المهموز  أول الماضً الرباعً -ٗ
أكرم ( وأمره  –مثل) أتفك 
 ومصدره 

 ألؾ الوصل
تظهر فً النطك فً بداٌة الكالم 
ولكنها ال تظهر أثناء وصله، وال 

ترسم ألفاً بدون وترسم مطلماً. 
 همزة هكذا ) ا(

 مواضع ألؾ الوصل : 
همزة  عن األسماء الشاذة -ٔ

 المطع
)اعلم  أول الفعل األمر الثالثً -ٕ
 اشرب ( . –اضرب  -
الخماسً   أول الماضً -ٖ

ومصدره  والسداسً وأمره
 (استخرج –)انطلك

 )ال( الشمسٌة )ال( الممرٌة
ؾ وتدخل علً األسماء أداة التعرٌ

وتسمً  :المظهرةوهً نوعان:
لمرٌة وهً التً تنطك المها 

ً وتسمً شمسٌة وه *المدؼمة:
 التً ال تنطك المها

همزة )ال( همزة وصل  :ملحوظة
 فال ترسم الهمزة علً األلؾ 

*نضعٌؾ الحرؾ الذي ٌلً)ال( 
  مالشمسٌة تعوٌضاَ عن إدؼام الال

 األسماء المشتمة :
من ؼٌره ، هو االسم الذي صؽناه 
: مصر مثلوله أصل ٌنسب إلٌه 

 الؽالٌة أمانة 
)الؽالٌة من ؼلً  نالحظ أن

ن حفظ( فهً أسماء تم مالحفاظ ،
 اشتمالها من 

 أصول لذلن تسمً أسماء مشتمة .
 األسماء الجامدة :

هً كل اسم وضع علً صورته 
 الحالٌة 

 وهًولٌس له أصل نعود إلٌه 
 نوعان : 
 ًءوهو ما ٌدل علً ش اسم الذات

محسوس)رأٌت األسد بٌن أزهار 
 الؽابة(

الؽابة(  -أسد –)أزهارنالحظ أن 
ذوات ٌمكن أن  أسماء تدل علً

نحسها وال ٌمكن العودة ألصل 
 إحداها ألنها جامدة

وهو ما ٌدل علً  اسم المعنى
شًء ؼٌر محسوس)الجهل والظلم 

 شر وهالن(
 - والظلم –)الجهل  نالحظ أن

تدل علً معنً ؼٌر  (هالن
 محسوس ولكن ندركها 

بالعمل وهً جامدة ألنها ال أصل 
 لها 

 التذكٌر والتؤنٌث
كل اسم ٌصح  هو االسم المذكر

اإلشارة إلٌه بـ)هذا()هذا طالب،هذا 
 دمحم،هذا للم

كل اسم ٌصح  االسم المإنث هو
 ارة إلٌه بـ)هذه()هذه طالبة،اإلش

  أسماء، صحراء
 )ثالثة(: عالمات التؤنٌث فً االسم

،ومنها ما ٌكون التاء المربوطة
 فً:

 المإنث الحمٌمً)مروة،بمرة.....(
 .....(المإنث اللفظً)لصة،لوحة..

المإنث 
 المجازي)عنترة،عطٌة......(

األلؾ الممصورة مثل: )نجوى، 
 دٌنا(    

األلؾ الممدودة 
 مثل:)صحراء،إسراء(

 خمسة ألسام: االسم المإنث
كل اسم : المإنث الحمٌمً-ٔ

لمإنث ٌلد أو ٌبٌض )دٌنا،إسراء، 
 (بطة، بعوضة

كل اسم  :المإنث المجازي-ٕ
، )لصةلمإنث ال ٌلد وال ٌبٌض:

 (مكة، صحراء 
: كل اسم المإنث المعنوي-ٖ

عالمات  خالً منمإنث 
  حنان التؤنٌث)أمل ،

كل اسم مذكر :المإنث اللفظً-ٗ
 )عنترة،عطٌة،فٌه تاء التؤنٌث

 ...(ةمعاوٌطلحة، 

: كل المإنث اللفظً المعنوي-٘
اسم لمإنث وفٌه إحدى عالمات 

 )فاطمة،إسراء،دٌنا..( التؤنٌث
 :فعالعالمات التؤنٌث فً األ

التاء الساكنة فً :الفعل الماضً
 )شربْت الفتاة اللبن.....(  أخره

التاء المفتوحة فً :الفعل المضارع
 )تشرب الفتاة اللبن.....( أوله

 :الفعل األمر
)اجتهدي ٌا فتاة  ٌاء المخاطبة

 (    اإلسالم
)ٌا طالبات اجتهدن فً نون النسوة

  (العلم
 المثنى وملحماته

ٌن أو اثنتٌن هو ما دل على اثن
بزٌادة ألؾ ونون على مفرده فً 
الرفع أو ٌاء ونون فً النصب 

 والجر.
 ملحمات المثنى

 كال مثنى مذكر / كلتا مثنى مإنث
بشرط أن تضافا إلى ضمٌر 

ونعربهما هنا توكٌدا معنوٌا/ بر 
 والدٌن كلٌهما

إذا أضٌفتا السم ظاهر تعرب 
بحركات ممدرة)كال الطالبٌن نجح( 

 ع بضمة ممدرة مبتدأ مرفو
اثنان مثنى مذكر/اثنتان مثنى 

 مإنث
تستخدم فً اإلفراد ومركبة -ٔ
 معطوؾ علٌهماو
إذا ركبتا مع عشر أو عشرة -ٕ

 حذفت النون لإلضافة تخفٌفا.
 أمثلة: * فاز اثنان من علماء مصر 

 * لضى المجرم اثنتً عشرة سنة 
 جمع المذكر السالم

ما دل على أكثر من اثنٌن بزٌادة 
و ونون( فً الرفع و )ٌاء )وا

ونون( فً النصب 
 (المعلمون ، مجتهدٌن)والجر

 اآلتٌةٌجمع هذا الجمع األسماء 
العلم المذكر الخالً من تاء -ٔ

 التؤنٌث والتركٌب خالد...خالدون 
العلم المتصل بتاء التؤنٌث  -ٕ

 ()معاوٌة عنترة 
)جاد الحك، معد  لم المركبالع -ٖ

 ٌكرب
بشرط أن الصفة لمذكر عالل -ٗ

  :تكون 
 مثل* خالٌة من التاء
 )فّهامة/عالّمة( 

* لٌست على وزن أفعل الذي 
 )أحمر..مإنثه( مإنثه فَْعالء

* لٌست على وزن فعالن الذي 
 مإنثه فَْعلَى )عطشان..مإنثه(

 الملحمات
 -أهلون-أولو بمعنى صاحب-ٔ

ألفاظ  - ِسنون -بنون َعالَمون
وتحذؾ ( 9ٓ....ٖٓ-ٕٓالعمود )
 فً اإلضافة النون
 جمع المإنث وملحماته 

هو ما دل على أكثر من اثنتٌن 
بزٌادة )ألؾ وتاء( على مفرده 
 ،وٌشمل العالل وؼٌر العالل.
ٌرفع بالضم وٌجر وٌنصب 

 بالكسرة 
 إن الحسنات ٌذهبن السٌئات.
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)اسم إن منصوب بالكسرة نٌابة 
 عن الفتحة(

 ...ٌجمع جمع المإنث السالم
 اتها:..أعالم اإلناث وصف-ٔ

 مجتهدات(-زٌنبات/مجتهدة-)زٌنب
 ما ختم بتاء التؤنٌث:.-ٕ

 ، بنات(عامالت/ بنت)عاملة، 
ألؾ التؤنٌث الممصورة  مما خت-ٖ

 )هدى، رنا /هدٌات، رنوات(
 صحروات( -أو الممدودة:)صحراء

)نجاح ،اتجاه، در:بعض المصا-ٗ
 انحراؾ،اختراق....(

بعض ما ال -٘
 ٌعمل)حمامات/شاشات

 مع المإنث السالمملحمات ج
 ومفردهاأوالت بمعنى صاحبات -ٔ

 ذات
ما ٌدل على مفرد -ٕ

 مإنث)أذرعات( 
ما ٌدل على مفرد مذكر ولفظه -ٖ

 جمع مإنث.. )بركات ،عرفات(
العلم مذكر أو مإنث ولفظه -ٗ

جمع مإنث)عطٌات، سعادات، 
 نعمات(

 الجملة االسمٌة
الجملة االسمٌة تتكون من مبتدأ 

 وخبر
م ٌمع أول الجملة اس المبتدأ:

 االسمٌة ؼالبا .
 أشكال المبتدأ: 
 اسم صرٌح: دمحم كرٌم  -ٔ
ً ، هلمضمٌر منفصل: أنا مس -ٕ

 عفٌفة.

اسم إشارة: هذا أدٌب، هإالء  -ٖ
 شعراء.

اسم موصول: الذي فاز  -ٗ
 بالجائزة طالب. 

اسم استفهام: من فاز فً  -٘
السباق؟، ما العمل؟، )َما َؼّرَن 

 بربن الكرٌم(.
 اسم شرط: من جدّ وجد. -ٙ
مصدر مإول )َوأَن تَصوموا  -7

 َخٌر لَّكم(، )أي: صٌامكم خٌر لكم(
ولد ٌجر ، مرفوع دائما:هإعراب

 بحرؾ زائد 
ما عندي من أحد )أصل( ما  من:

 عندي أحد 
: اسم مجرور لفظا مرفوع أحد

 محال على انه مبتدأ
: بحسبَِن دراهُم )أصلها( الباء

 حسبَُن دراهم 
ر لفظا مجرو مبتدأ ب : حس

 مرفوع محال 
:ُربَّ متَهم بريء )أصلها( رب

  المتهم بريء
متهم: اسم مجرور لفظا مرفوع 

 محال مبتدأ
 مالحظة:

ٌجوز االبتداء بالنكرة إذا أدت مع 
 )فً البٌت رجلالخبر معنًى مفٌداً 

 كل له لانتون -
 الخبر:

هو المتم لمعنى الجملة، وبدونه ال 
ة على معنى نحصل من الجمل

 مستمٌم.
 

 أنواع الخبر
ٌتكون الخبر من ثالثة أنواع وهً 

 )مفرد، وجملة، وشبه جملة(
األزهر  -الحٌاة جمٌلة :أوال المفرد 

بر المبتدأ خ :(هإعراب) منارة العلم
 مرفوع وعالمة رفعه ..

جمع  –الضمة إذا كان )مفرد  -ٔ
 جمع مإنث سالم( –تكسٌر 

مائدان ال األلؾ إذا كان )مثنى( -ٕ
 حازمان.

الواو إذا كان )جمع مذكر  -ٖ
 سالم(

 المسلمون متحدون.
 ٌنمسم إلى.. :ثانٌا: الخبر الجملة

، وٌتكون خبر جملة فعلٌة -ٔ
 من...

مبتدا + فعل +فاعل مستتر عائد 
 على المبتدأ + مفعول به إن وجد.

 .ٌحب العبد المخلصمثال: هللا 
الفعل والفاعل المستتر  الجملة من

ً محل رفع خبر عول به، فوالمف
 جملة فعلٌة

،وٌتكون خبر جملة اسمٌة -ٕ
 من...

مبتدأ + اسم متصل به ضمٌر عائد 
على المبتدأ + خبر لالسم المتصل 

 به ضمٌر
 .لباسه نظٌؾالمإمن  مثال:

مبتدأ مرفوع وعالمة )المإمن(
مبتدأ ثان  )لباسه( رفعه الضمة

،  مرفوع وعالمة رفعه الضمة
بنً فً محل جر و)الهاء( ضمٌر م

مضاؾ إلٌه، )نظٌؾ( خبر للمبتدأ 

)لباسه( مرفوع وعالمة الثانً 
 رفعه الضمة
المبتدأ الثانً وخبره والجملة من 

فً محل رفع خبر للمبتدأ األول 
 )المإمن(.
 :مالحظات

، ٌعرب الخبر الجملة )سمٌة -ٔ
 فعلٌه( خبر جملة فً محل رفع.

الخبر الجملة ٌحتاج رابط  -ٕ
خبر الجملة ط ال)عائد( ٌرب
هو الضمٌر فً الخبر، بالمبتدأ، و

وٌكون مستتر فً الجملة الفعلٌة، 
 وظاهر متصل فً الجملة االسمٌة.

 ثالثا: الخبر شبه الجملة:
ٌتكون من )حرؾ جر + اسم 
مجرور( أو )ظرؾ + مضاؾ 

 إلٌه(
جار ومجرور / فً الملباإلٌمان 

 فً محل رفع خبر شبه جملة.
 :مالحظات
ون شبه الجملة متم البد أن ٌك

لمعنى الجملة وال توجد كلمة 
 أخرى تتم هذا المعنى.

 شبه الجملة ال ٌحتاج لضمٌر رابط 
على المبتدأ مالحظات عامة 

 :والخبر
االسم الوالع بعد )لوال( ٌعرب -ٔ

ً  دائما ) ( خبره مبتدأ مرفوعا
محذوؾ دائما وتمدٌره )موجود( 

 رعنا: لوال المرآن ما عرفنا شمثل
: مبتدأ مرفوع وعالمة المرآن

رفعه الضمة وخبره محذوؾ 
 تمدٌره موجود

 تعربمنفصلة ال جمٌع الضمائر -ٕ
 –ؼالبا فً محل رفع مبتدأ )أنا

 -أنتم،أنتما –أنِت  –أنت  -نحن 
 هن( -هم –هما  ،هً ،هو -أنتن

 نحن مسلمون بفضل هللا.
)نحن( ضمٌر مبنً فً محل رفع 

 مبتدأ، 
به جملة ٌتمدم الخبر إذا كان ش -ٖ

فً البٌت مثال/  والمبتدأ نكرة .
 رجل.

شبه الجملة )فً البٌت( خبر ممدم 
 فً محل 

رفع، )رجل( مبتدأ مإخر مرفوع 
 وعالمة رفعه الضمة.

، ثمة( إذا الكلمات )هنا، هنان -ٗ
جاءت فً بداٌة الجملة تعرب خبر 

 شبه جملة ممدم فً محل رفع.
 إن وأخواتها

 حروؾ ناسخة تدخل على الجملة
االسمٌة فتنصب المبتدأ و ٌسمً 

بر وٌسمى اسمها وترفع الخ
 -لكن  -أن  –: )إن خبرها، وهً

 لعل( . -لٌت  -كؤّن 
 أنواع اسم إنَّ وأخواتها :

إنَّ الحٌاة مثل: /  اسماً ظاهراً  -أ 
 جمٌلة . 

وٌكون مبنٌاً ضمٌراً متصالً ،  -ب 
إن أو إحدى  فً محل نصب اسم

 .أخواتها
 ائً . لٌتها تجتهد لمثل: إنكم أصد

 أنواع خبر إن وأخواتها
 )هً نفسها أنواع خبر المبتدأ(

 وجملة وشبه جملة مفرداً 
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 مثل : إن هللا فعّال لما ٌرٌد .
إن العلَم  -لٌت الشباَب أٌاُمه دائم

 فً الصدور 
 (دخول )ما( على )إن

إذا دخلت )ما( الزائدة على إن أو 
إحدى أخواتها فإنها تبطل عملها 

ٌعرب االسم الوالع بعدها  وبذلن
مبتدأ مع مالحظة أن )ما( عندما 

ٌجوز فٌها اإلعمال  تلتحك ب)لٌت(
 اإلهمال 
  –: إنما المإمنون أخوة مثل
 ا الشباَب ]الشباُب[ ٌعود ٌوماً لٌتم

 ال النافٌة للجنس
تعمل عمل إن فتنصب اسمها  

)ال تسبك بشروط وترفع خبرها
اسمها نكرة وال  -بحرؾ جر
 ا عنه فاصل(ٌفصله

 أنواع اسم ال النافٌة للجنس  
 فٌبنى على ما ٌنصب علٌة  مفرد
مبنً على  فً الفصل( طالب)ال 

 الفتح                      
)ال طالب علم منصوب   مضاؾ 

                                  مهمل(
)اسم فاعل أو شبٌه بالمضاؾ
)ال  اسم ال منصوب مفعول منون(
 عالما بخٌل(

عاطفة  –نافٌة للجنس  :أنواع ال
نافٌه وتؤتً  –،ـؤتً بٌن اسمٌن 

 –لبل المضارع وال تإثر فٌه 
 ناهٌة وتجزم المضارع.

 
 
 

 فتح همزة )إن( وكسرها
تؤتً همزة )إّن( مفتوحة أو 
فً ذلن مكسورة ، والماعدة العامة 

 ً: ه
أن ٌُصاغ  همزة إن إذا صحتفتح 

 من إّن واسمها وخبرها مصدر 
سرنً أنن كرٌم = سرنً  :مثل

من أنن مهمل=  مللتكرمن . 
 من إهمالن مللت
  إذا لم ٌصح إن همزت تكسر
ٌلها هً واسمها وخبرها إلى تحو

  مصدر 
 مواضع كسر همزة )إّن(

إذا ولعت فً أول الكالم مثل:  -ٔ
 " إِنَّا فَتَْحنَا لََن فَتْحاً ُمبٌِناً " .

إذا ولعت بعد المول مثل لال:  -ٕ
 لٌل : إنَن ؼائب.  -موافك إنه 
إذا ولعت أول جملة الصلة مثل  -ٖ

ٌْنَاهُ ِمَن اْلُكنُوِز َما إِنَّ َمفَاتَِحهُ  )َوآتَ
ِة(.   لَتَنُوُء باْلعُْصبَِة أُوِلً اْلمُوَّ

إذا ولعت أول جملة المسم مثل  -ٗ
 )وهللا إن المدس عربٌة( . 

إذا ولعت أول جملة الحال مثل  - ٘
 ٌر راض(. )صافحته وإنً ؼ

إذا ولعت بعد ) أال (  -ٙ
االستفتاحٌة؛ مثل )أال إنَّ المعتدٌن 

 نادمون(.
إذا ولعت بعدَ )حتى( مثل :  - 7

صام الرجل عن الكالم ، حتى إنَّه 
 لم ٌكلم أحداً 

أن ٌكون فً خبرها الم  - 8
االبتداء مثل : )َوهللاُ ٌَْعلَُم إِنََّن 

 لََرُسولُهُ( .

ثل : }كال إن أن تمع بعد كال م - 9
 اإلنسان لٌطؽى{

 جواز كسر همزة إّن وفتحها: إذا:
ولعت بعد إذا الفجائٌة: خرجت  -ٔ

 فإذا أّن )إّن( الناَر تشتعل.
إذا ولعت بعدَ )إذ( مثل :  - ٕ

 ولفت إذ إنَّ )أّن( اإلشارة حمراء .
مثل:  (إذا ولعت بعد )حٌث -ٖ

 اذهب حٌث إنَّ )أّن( الرزَق وفٌر. 
 طةبعد الفاء الرابإذا ولعت  -ٗ

لجواب الشرط مثل: من ٌذاكر فإنّه 
 )فؤنّه( ناجح .

 كان وأخواتها
تدخل علً الجملة االسمٌة فترفع 
المبدأ  وتسمٌه اسمها، وتنصب 

 الخبر وتسمٌه خبرها، ولها حالتان 
 (هً التً ال تحتاج  للخبر تامة)
تحتاج لخبر لٌتم وهً  (نالصة)

 معناها 
 كان النالصة :

، مسًأ أضحً، )أًصبح، اأخواته
 ظل، 

نفن لٌس،بات،صار،مادام،مازال،ماا
 رح،ما فتئ( ، ماب

فً حاجه وتؤتً كلها نالصة أي 
مازال : لخبر ٌتم معناها ، مثال

 ً  .  الحلم لرٌبا
مازال )فعل ماض ناسخ(،الحلم) 

 اسم 
مازال مرفوع(لرٌباً)خبرها 

 منصوب(  
 :  مالحظات

البد * ) زال ، برح ، انفن ، فتئ ( 
 من دخول النفً علٌها أو النهً

)كان،أصبح،أضحً،أمسً،ظل،بات 
صار( ٌؤتً منها المضارع  ،

لماضً ترفع وتعمل عمل اواألمر 
 المبتدأ وتنصب خبره
 : كان التامة

وهً التً ال تحتاج لخبر ٌتم 
معناها ، وتؤتً كان التامة بمعنً 

 وجد . 
*سبحان هللا حٌن تمسون ، وحٌن 

رع مرفوع )فعل مضاتصبحون
 بثبوت 

 النون ، وواو الجماعة فاعل (  
 :  مالحظات

 (جمٌع أخوات كان تؤتً تامة ٔ)
ونالصة ماعدا 

 )لٌس،مافتئ،مازال( 
 نالصة دائما.

 (كان تؤتً زائدة إذا ولعت بٌنٕ)
 )ما( واسم تفضٌل علً وزن أفعل 
ما كان أشد الحر زائدة ) ال اسم 

 وال خبر لها ، وال فاعل ( 
 واتهاكاد وأخ

تدخل علً الجملة االسمٌة،فترفع 
المبتدأ وتجعل الخبر فً محل 

ن ٌكون نصب ألن خبرها البد أ
 جملة فعلٌة فعلها مضارع 

) كاد  أفعال تدل علً المماربة[ ٔ]
وتؤتً ماضً  كرب(–أوشن  –

 ومضارع 

 أفعال تدل علً الرجاء[ ٕ]
)عسً( وهو فعل جامد ماضً 

 فمط . 
أخذ ) روعأفعال تدل على الش[ ٖ]
 –جعل  –أنشؤ  –شرع  –بدأ  -

فً الماضً تكون ناسخة وطفك ( 
 فمط 

 ما الفرق بٌن األمثلة اآلتٌة ؟
دمحم الكتاب ،  أخذدمحم الكتاب،  ٌؤخذ
 دمحم ٌكتب . أخذ

الفعل )تام(  المثال األول والثانً
 ودمحم فاعل والكتاب مفعول به . 

: أخذ فعل ماضً المثال الثالث
 اسمه، ٌكتب نالص ناسخ،دمحم

جملة فعلٌة فً محل نصب خبر 
أخذ . وذلن لتحمك الشروط بالفعل 

 أخذ.
 اسم كاد وأخواتها

ضمٌر  -ضمٌر متصل -ظاهر
 مستتر

بدأنا  –أوشن العدل أن ٌسود 
 .الحك كاد ٌتحمك –نحارب الفساد 

التران خبر كاد وأخواتها بؤن 
 : الناصبة

 أوشن (  –) عسً  ٌكثر( ٔ)
 كرب (  –) كاد  ٌمل( ٕ)
 جمٌع أفعال الشروع ( ) ٌمتنع( ٖ)

 الضمائر
تنمسم الضمائر فً لؽتنا إلى عدة 
تمسٌمات ما بٌن ظاهرة ومستترة 

وضمائر للرفع ومتصلة ومنفصلة 
 . وأخرى للنصب

 نحن            -أنا    للمتكلم
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 -انتم  -أنتما -أنِت  -أنتَ  للمخاطب
 انتن        

 -هم   -هماهً  -هو     للؽائب
 هن       

 إعراب الضمٌر
وذلن إذا  :أوال : فً محل نصب

 ..باتصل 
 –أن  –الحروؾ الناسخة )إن -ٔ

إنن   لعل ( –لٌت  –كؤن  –لكن 
 ذو خلك جمٌل.

ضمٌر مبنً فً محل نصب اسم 
 إن .
إذا اتصلت الضمائر التالٌة -ٕ

 بنهاٌة الفعل
)ـه ، ها ، هما ، هم ، هن ، الكاؾ 

ن أن تعطؾ سؤلت ، ٌاء المتكلم (
) ضمٌر مبنً           على الفمٌر

 فً محل نصب مفعول به (
 ملحوظة هامة :
( ٌعرب فً محل الضمٌر )ناء

نصب مفعول به وكذلن فً محل 
بٌنهما من خالل ونفرق  رفع فاعل

 سٌاق الجملة
   رزلنا هللا الخلك الجمٌل

ضمٌر مبنً فً محل نصب مفعول 
 به

 أعطٌنا الفمٌر صدلة
 فً محل رفع فاعلضمٌر مبنً 

إذا اتصل ثانٌا فً محل جر:
 ..الضمٌر ب...

ضمٌر )االسم أو الظروؾ  -ٔ
 مبنً فً محل جر مضاؾ إلٌه (

  -المرآن دستورنا األول 

ضمٌر مبنً فً ) حرؾ الجر -ٕ
الكتب فٌها  محل جر اسم مجرور (

   ، ولها لٌمةالعلم
وذلن إذا  ثالثا فً محل رفع :

 .اتصل بنهاٌة
وكاد  )كان خلناسالفعل ا-ٔ

 - أصبحت -)كنتم  ا(موأخواته
وهنا ٌعرب  ( شرعنا – أوشكنا

)ضمٌر مبنً فً محل رفع اسم 
 للفعل الناسخ ( 

اكنة وتاء تاء التؤنٌث س احذر..
ء ، تاالفاعل مبنٌة على الضم

، التؤنٌث ال محل لها من اإلعراب
وتاء الفاعل تعرب فاعل أو اسم 

 للفعل الناسخ.
، بشرط أن تكون من الفعل التام-ٕ

ناء  –تاء الفاعل ) الضمائر التالٌة
واو  –نون النسوة  –علٌن الفا

ٌاء  –ألؾ االثنٌن  - الجماعة
لعبوا  - (  كتبت الدرسالمخاطبة
 بالكرة

  الضمائر المنفصلةجمٌع  -ٖ
فً محل مبنً ر ٌعادة تعرب ضم

 رفع مبتدأ
 ملحوظة : 

كلمة )إٌا( بكافة أشكالها )إٌَِّاَي ، 
ُكما ، إٌَِّاُكْم ، ٌَّانَا ، إٌَِّاِن ، إٌَِّاإِ 

، إٌَِّاهُ ، إٌَِّاَها ، إٌَِّاُهَما ، إٌَِّاُهْم إٌَِّاُكنَّ 
 ) تعرب: مفعول به فً ، إٌَِّاُهنَّ

: )إٌَِّاَن نَْعبُدُ َوإٌَِّاَن محل نصب مثال
 نَْستَِعٌُن( .

 
 

 المعرب والمبنً من األفعال
 الفعل المبنً: أوال:

 األمر  -ٕ فعل الماضً ال  -ٔ
 المضارع بشرط  -ٖ

الطالبات /وةساتصاله بنون الن
 ....ٌرسْمنَ 

 فعل مصارع مبنً على السكون
وهللا / نون التوكٌدب اتصاله

 أّمتنا . لَتنتصَرنَّ 
 فعل مضارع مبنً على الفتح

 الفعل المعرب: ثانٌا:
المضارع الذي لم ٌتصل به هو 

 نون التوكٌد أو نون النسوة.
ل: ٌحارُب هللا المتعامل بالربا.مثا

    
)ٌحارب= فعل مضارع مرفوع 

 بالضمة(
 لن ٌموَل المسلم الكذب

)ٌمول = فعل مضارع منصوب 
 بالفتحة(
  الصالة عن ولتها ال تإخرْ 

مضارع مجزوم بال الناهٌة )
               (وعالمة جزمه السكون

   :مالحظة
ٌرفع إذا لم ٌسبك المضارع 

 بناصب والجازم
  المضارعأوال :نصب 

 الم التعلٌل( -حتى -كً -لن -)أن
 عالمات نصب المضارع:

 ..لٌس من األفعال الخمسةالفتحة
 من األفعال الخمسة..حذؾ النون

)كل مضارع اتصل به:ألؾ 
 االثنٌن، 

 واو الجماعة،ٌاء المخاطبة( 
 تفٌد الؽاٌة والتعلٌل:أوال حتى:

 ترلىتسلح بالعلم حتى 
بحتى  تن)مضارع منصوبأم

 وعالمة نصبه الفتحة.
تنصب المضارع  ثانٌا فاء السببٌة:
جملة أو  النفًببشرط أن تسبك 

التمنً  النهً األمر) طلبٌة،
)اتك هللا  (الترجً االستفهام

 (لٌتنا نتعاون فنتمدم -فٌرضى عنن
تدخل على  ثالثا الم الجحود

المضارع فتنصبه بشرط أن تسبك 
لم  بَكْون منفً )ما كان، لم ٌكون(

-سلٌ-ال-)ماٌكن المصري لٌخون
 (لن-لم

 ثانٌا جزم المضارع
 إذا كان صحٌح اآلخر.السكون...

 إذا كان نالصحذؾ حرؾ العلة..
 من األفعال الخمسةحذؾ النون..

 جزم المضارع بـ
 لم األمر( –ال الناهٌة -لما –)لم

)مجزوم بال الناهٌة  ال تخن هللا
 وعالمة جزمه السكون(

 أدوات الشرط() جزم المضارع بـ
مهما  -أٌن -متى –ما –من -)إن

 أنّى( -أي-أٌان-أٌنما-حٌثما-كٌفما 
 :أسلوب الشرط
أداة الشرط+جملة فعل 

 الشرط+جملة جواب الشرط
 .من ٌسع فً الخٌر ٌحبه هللا

 .. أداة شرط جازمة لفعلٌن.من
 .. فعل الشرط مجزوم ٌسع
 .فعل جواب الشرط مجزومٌحبه

 اءالتران جواب الشرط بالف
إذا كان  ٌجب التران الجواب بالفاء

 جملة اسمٌة.. -ٔجواب الشرط
  فهو المهتد.من ٌهده هللا 

جملة فعلٌة بشرط أن تسبك ب -ٕ
 ( )لن. لد، لمد، س، سوؾ

 للبه فسوؾ ٌهدمن ٌإمن باهلل 
 متى تـُطع هللا فلن ٌضرن شًء

 جملة فعلٌة فعلها جامد. -ٖ
 منا فلٌس من ؼشنا

 ة بطلب..جملة فعلٌة مبدوء-ٗ
 باهلل. فلٌإمنمن أراد النجاة 
 باهلل.فهل تستعن متى تصاب بهّمِ 

 جزم المضارع فً جواب الطلب
 ٌسبك بجملة طلبٌه وهو أن
 ( اتك هللا تفز بالجنةنهً -)أمر

)مجزوم ألنه والع فً جواب 
 الطلب

المضارع فً جواب مالحظة 
 :الطلب

 ..محببا للنفس إذا كانمجزوم -ٔ
 ة ٌحبن الناس()ال تخن األمان

  للنفس مكروها إذا كانمنصوبا -ٕ
 لبن هللا اال تخن األمانة ٌع

حرؾ علة  إذا كان ما لبل اآلخر-ٖ
ٌحذؾ منعا اللتماء 

 .ن/ٌمول.ٌملساكنٌ
 المجرد والمزٌد

هو ما كانت جمٌع حروفه  المجرد
ا، وال ٌمكن االستؽناء عنهأصلٌة ،
 نوعان وهو

& ماضً  ) ثالثً(ماضً 
    )رباعً(
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 بعثر  –كتب     &   زلزل  –علم 
ما كان أحد حروفه أو :المزٌد
زائد عن أصله المجرد بعضها

 وٌمكن االستؽناء عنه 
 :مزٌد ثالثً

 أكرم، علّم، شاهد - بحرؾ
-حرفٌن

 تفعانتعلّم،تصارع،انكسر،احمّر،
 استعمر، استخدم   - ثالثة حروؾ

 مزٌد رباعً
  تدحرج، تزلزل بحرؾ
 اطمؤّن، الشعرّ  حرفٌن

 مالحظة:
الزٌادة نعود  لمعرفة حروؾ

 )فعل(للماضً ونمٌسه علً وزن 
ٌعتبر  هما)فعلل( وما زاد علٌ -

 زٌادة.
والضمائر ال  حروؾ المضارعة

تعد من حروؾ الزٌادة 
 )سؤلتمونٌها(

 المٌزان الصرفً
الكلمة مجرد أم ممٌاس نعرؾ به 

 مزٌدة 
 للثالثً)فعل( ونستخدم 
 للرباعً و)فعلل(

 مٌزانطرٌمة ال
 المراد وزنها  نمابل أصل الكلمة*

 بؤحد الوزنٌن السابمٌن : 
 بعثر   فعلل  كتب   فعل  *  
 طمؤن  فعلل   سرق فعل   * 

فً الوزن  نضع حروؾ الزٌادة
 حسب ترتٌبها فً الكلمة : 

 فعل( استفعل  -استخرج)خرج

 فعل(   افتعل --)جمع اجتمع
من  حذؾ الحروؾ النالصة*

 افع فعل(  --ادع)دعا الوزن
 )حذفنا الواو ( 

 فل )حذفنا الواو (  فعل(  --لل )لال
 فً الثالثً :  فن التضعٌؾ* 
 فعل .  -هبب -فعل. هبّ -شدد –شد 
الذي ٌمابل  تضعٌؾ الحرؾ*

 الحروؾ المضعفة فً الكلمة : 
 فهّم فعّل -الشعّر افعلّل 

ٌتم بنفس طرٌمة  وزن األسماء*
 حمد أفعل  وزن األفعال:أحمد 

 لكشؾ فً المعجما
 : أساسٌات الكشؾ فً المعاجم

رد الكلمة إلى المفرد وإلى 
ثم تجرٌدها من الزٌادة، الماضً، 
محذوؾ وفن التضعٌؾ، ال وإعادة

ثم نرد حرؾ العلة إلى أصله 
من  نعرؾ أصل العلة)واو/ٌاء( 

نام ٌنام  -المضارع أو المصدر 
)أصله واو( الكشؾ فً -نوم

األول ، فً باب المعجم الوسٌط
فصل الثانً مع الثالث، وفً حالة 

 نكشؾ فً باب  المعجم المحٌط
 األخٌر فصل األول مع الثانً
 بناء الفعل للمجهول

ٌبنى الفعل الماضً والمضارع 
لفاعل ألسباب للمجهول بعد حذؾ ا
، أما فعل األمر عدة ٌمتضٌها الممام
 فال ٌبنى للمجهول . 

ما بعد الفعل المبنً للمجهول )
 ٌعرب نائب فاعل مرفوع (دائما 

 

 الفعل الماضً :
للمجهول بضم  ٌبنى الفعل الماضً

 أوله وكسر ما لبل اآلخر ، مثال 
كتب .......ُكتِب أنطلك......... 

 أُنطِلك
استمال......اُستمٌل

 أطلك..........أُطِلك  
 : أما الفعل المضارع

ٌبنى المضارع للمجهول بضم 
 . الحرؾ األول وفتح ما لبل اآلخر

&  ٌستعٌن.....ٌُستعان
 ٌستمٌل......ٌُستمال

&  ..ٌُنَصر....ٌنصر..
 ٌعرؾ.........ٌُعَرؾ

 مالحظة :
هنان بعض األفعال الماضٌة وردت 

العربٌة على صورة فً اللؽة 
ٌعرب ما بعدها و، المبنً للمجهول

 وهً..نائب فاعل  ولٌسفاعل 
   أصٌب بالحمىُحمَّ....
 ذهب عملهُجّن.....
جل..)الرجل( فاعل مرفوع ُحَم الر
 بالضمة

 أصٌب بالفالج)الشلل(فُِلَج........
لونه...... تؽٌر اْنتُِمَع  -لونه اْمتُِمعَ 

لونه من الهم والحزن امتمع 
 الفاشل.)الفاشل( فاعل 

  َخِفَى وؼشً علٌه...أُْؼِمىَ 
.بلُدَ وذهب صدره أو فإاده.ثُِلَج 

 منه الخوؾ
فال احتجب واختفى ...ُؼّم الهالل...

 ٌُرى

&  بالسل أصٌبُسّل...
 تحٌر ُشِدَه......
هنان بعض األفعال  - ملحوظة

ناس فً الماضٌة التً ٌخطئ ال
فٌستعملونها على أنها  ،استعمالها

مبنٌة للمعلوم رؼم أنها فً األصل 
 مبنٌة للمجهول ، مثال

( ..تَوفََّى. حضره أي وأصلها )تُوفًَّ
 الموت .

ِهدَ( وأصلها )اُستشْ .استَْشَهدَ...
 بمعنى لُتِل فً سبٌل هللا .

وأصلها )اُحتُِضَر( .احتََضر.....
 بمعنى حضرته الوفاة .

 الممنوع من الصرؾ
 ٌرفع بالضمة/ٌنصب بالفتحة

 بالكسرة إذا كان ٌجر
عرؾ بؤل/مررت بالمساجد ( مٔ)

 األثرٌة 
 مررت بمساجد مصر. ( مضافا/ٕ)

 بالفتحة إذا كان ٌجر 
 ؾ( )ؼٌر معرؾ بال وؼٌر مضا

 عشت فً مصر أحلى أٌام حٌاتً.
 أنواع الممنوع
 أوال العلم

على وزن  -ٔ
 فعل]عمر،زحل،لزح[

، العلم المإنث )فاطمة، مكة-ٕ
 ( دٌنا...

ٌجوز صرؾ المإنث الثالثً ساكن 
 )مصر،هند...( الوسط

 الذي ٌستوي فٌه االسم بالفعل -ٖ
 )أكرم ،أحمد، ٌزٌد، أشرؾ( 

 العلم األعجمً:)استرالٌا-ٗ
 (رائٌلإس
 المختوم بؤلؾ ونون زائدتٌن. -٘
 (رمضان،شعبان،عثمان)
 العلم المركب تركٌبا مزجٌا. -ٙ
 )بعلبن .حضرموت بورسعٌدج( 

  ملحوظة:
من أسماء األنبٌاء ممنوعة جمٌع 

الصرؾ ألنها علم أعجمً ماعدا 
دمحم،هود، لوط، نوح ،صالح، )

 شعٌب( ألنها عربٌة.
 ثانٌا الصفة

 (أجملأفعل )كل كلمة على وزن -ٔ
على وزن  كل كلمة-ٕ

 فعالن)حٌران(                                  
 كلمتً )أول،أخر(            -ٖ
( إذا جاءت ٔ:ٓٔاألعداد من )-ٗ

 على وزن)مفعل، فعال(
 "أولً أجنحة مثنى وثالث ورباع" 

بؤلؾ التؤنٌث  ثالثا االسم المختوم
 الممدودة أو الممصورة

 /الممصور)دٌنا(الممدودة)إسراء(
 رابعا صٌؽة منتهى الجموع

كل جمع تكسٌر وسطه ألؾ مد 
 ثالثة/مشاتل،حرفان أوبعدها 
 مصابٌح
 مالحظة

ؾ بعد وحرالصٌؽة المنتهٌة بثالثة 
األلؾ إذا كان أوسطها ؼٌر ساكن 

ٌجوز تنوٌنها مثال )أساتذة 
 عبالرة(
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 المصادر
أصل المشتمات اسم ٌدل على  هو

 وهو  حدث مجرد من الزمن
 ، نوعان
 لٌاسٌة، ومصادر سماعٌةمصدر 

وهً مصادر  المصدر السماعً:
األفعال الثالثٌة، وسمٌت سماعٌة؛ 
ألنها سمعت عن العرب ولٌس لها 

ولكن هنان  لاعدة تماس علٌها
 ،منهابعض األوزان 

  -ِصناعة  -ِزراعة :حرفة فِعَالَة:
 تِجارة .
 -طٌران -اضطراب: َخفَمان فَعاَلن:
 جرٌان 
  -ُزكام    -مرض: ُصداع   فُعَال:
 ُسعال .
ٌْر أو صوت: َرحٌل،  فَِعٌل: س
 َزئٌر  -َعوٌل
 -ُخضرة   -لون: ُسمرة  فُْعلة:

 ُحْمَرة . 
 َحَول . -َعَرج  -عٌب: َعمى فَعَل:
 -ُصعود  -حركة: لُدوم  فُعول:
 نُزول .

 مصادر األفعال الخماسٌة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مصادر األفعال السداسٌة
 
 
 
 
 
 
 

 
 أوزان األفعال الرباعٌة

 
 
 
 
 
 
 
 

 مصادر األفعال الرباعٌة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 المصدر المإول
 المصدر المإول هو ما ُركب من : 

 ( أْن المصدرٌة والفعل المضارع)
 ٌـسعدنً أن أكتب لن رسالة . 
ٌسرنً أنن   (أّن واسمها وخبرها)

 سعٌد .
   (الماضً المصدرٌة والفعل ما)

 لٌس للرجل إال ما سعى . 
 إعراب المصدر المإول

رب المصادر المإولة إعرابا تع
: والمصدر المإول مفصال، ثم ٌمال

، )أن والفعل( ، أو )ما والفعل(من 
)أن واسمها وخبرها( فً محل  أو

 نصب ، جر( .  ،)رفع

إلى مصدر  تحوٌل المصدر المإول
 صرٌح 

 ؾ )أْن( والمضارع أو)ما(نحذ
ثم نضع المصدر  والماضً

 الصرٌح من الفعل..... 
مثل: )أَْن تصوموا خٌر لكم( 

 (صٌاُمكم)
مصدر  )أَْن تصوموا(:إعراب 

صٌاُمكم ، مإول فً محل رفع مبتدأ
 مبتدأ مرفوع .  :
أسعدنً )أسعدنً ما عملَت  -

 (عملُن
مصدر مإول  )ما عملت(:إعراب 

فاعل  عملن:فً محل رفع فاعل . 
 مرفوع . 

 مة لتحوٌل المصدر لصرٌحها
)ما( تدل على الزمان مع ) دام -ٔ

)َوأَْوَصانًِ بِالصَّالِة ( كموله تعالى 
َكاِة َما دُْمُت َحٌّاً( و التمدٌر :  َوالزَّ

 مدة دوامً حٌاً.
إذا تكّون المصدر المإول من -ٕ

)أّن( واسمها وخبرها ، وكان 
خبرها جملة فعلٌة أو اسماً مشتماً 

لمصدر الصرٌح من فإننا نؤتً با
 خبر إن مضافاً إلى اسمها 

  أحب أن تتفوقمثل : 
  (أحب تفولَنصرٌح:)
 ٌعجبنً أنن متفوق -
 . تفولن(صرٌح:)
إن(جامداً أتـٌنا إذا كان خبر)-ٖ

 بـكـلـمة )كون( مـضافـة إلى اسم
 )أن(

 (صرٌح) علمت أن الجندي أسد  
كون:  (علمت كوَن الجندي أسداً 
ضاؾ إلٌه، مفعول به، الجندي: م
 )كْون( أسداً: خبر منصوب ل

خبر إن شبه جملة فإننا إذا كان -ٗ
بكلمة )وجود(  ونؤتً نحذؾ )إن(،

آمنت بؤن =)لبل المصدر الصرٌح
: آمنت صرٌح (الحك فوق الموة

 بوجود الحك فوق الموة                   
ان الخبر منفٌاً فإننا نحذؾ إذا ك-٘

، ونؤتً بكلمة )عدم( ثم )إن(
 لمصدر الصرٌح من با

 الخبر )الفعل(.
وثمت بعدم  (وثمت بؤنن ال تهمل)

 إهمالن .
االسم الوالع بعد األفعال التالٌة -ٙ

 –ٌعرب فاعل مرفوع ) ٌجب 
 ٌحسن( -ٌمكن  –ٌنبؽً 

 المصدر المٌمً
وٌبدأ  ،اسم مؤخوذ من الفعل لبله

 على من الثالثًٌصاغ بمٌم زائدة، 
                                )مفعَل(      )مفِعل(        
 موِعد                  -مسعَى*وعد -سعى

على شكل اسم  من ؼٌر الثالثً
-انتصر: ؼٌر الثالثًالمفعول 
 ُمنتَصر -ٌنتصر
 مالحظة

البد أن ٌسبك المصدر الفعل -ٔ
 منه
 مشرفا  الماعة مدخال دخلت 
ٌجوز حذؾ المصدر المٌمً -ٕ

ثٌر ونضع المفعول المطلك دون تؤ
 فً المعنى
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 المصدر الصناعً
اسم تلحمه ٌاء مشددة بعدها تاء 

تؤنٌث مربوطة للداللة على 
 الفردي،الفردٌة --الفرد –المصدر

المصدر الصناعً ٌشبه مالحظات:
االسم المنسوب، لكن االسم 

المنسوب ٌعرب صفة لشًء لبله 
   لاسٌةالموانٌن العرفٌة 
ال ٌعرب صفة  المصدر الصناعً

 أسمى األخالق الوطنٌة.
إضافة ٌاء مشددة بعدها صوؼه:

تاء مربوطة على االسم الجامد 
والمشتك 

 )الخٌر،الخٌرٌة/العلم،العلمٌة (
 اسم الفاعل

 مشتك من الفعل للداللة الفاعل
 على وزن) فاِعل(. لثالثًمن ا
 شاِكر -شكر –عاِلم  –علم 

ب )وسطه حرؾ علة( نملاألجوؾ
حرؾ العلة همزة فً اسم 

 نام نائم -لائللال الفاعل)
 )أخره حرؾ علة( نملب النالص

 داعً(  –حرؾ العلة إلى ٌاء)دعا 
تظهر فً  (النالص ٌاء )انتبه:
 حالتٌن 

  ًاذا كان معرؾ ب)ال( الماض-ٔ
  ٌامنصوبا:سمعت داع -ٕ

 من ؼٌر الثالثً 
نؤتً بالمضارع ثم نملب حرؾ 

المضارعة مٌم مضمومة،ونكسر 
 ِلملبل اآلخر. تعلم ٌعلم ُمع

ٌجوز أن ٌكون اسم الفاعل انتبه:
 مثنى أو جمع -فٌه)ال(،تاء التؤنٌث

 إعراب اسم الفاعل
المفرد بحركات ظاهرة إذا كان 
صحٌح اآلخر والممدرة إذا كان 

 معتل
المثنى األلؾ رفعا والٌاء نصبا 
وجر جمع المذكر السالم:الواو 
 رفعا والٌاء نصبا وجرا       

 اسم المفعول
 ل المبنً للمجهول مشتك من الفع

 للداللة على المفعول به.
 المبنً للمجهول من الثالثً

ٌصاغ  صحٌحا إذا كان الفعل -ٔ
 على وزن مفعول )عهد  معهود(  

)وسطه حرؾ الفعل أجوؾ -ٕ
 علة( 

نؤتً بالمضارع ثم نملب حرؾ  
 المضارعة مٌم مفتوحة.

 -ٌبٌع -َممول * باع -ٌمول -لال
 َمبٌع
بالمضارع نؤتً  الفعل نالص-ٖ

ونملب حرؾ المضارعة مٌما 
 مضمومة ونشدد الحرؾ األخٌر

ًّ  -مدعّو* لضى -ٌدعو -دعا  ممض
 المبنً للمجهول من ؼٌر الثالثً

نؤتً بالمضارع*نملب حرؾ 
 المضارعة مٌما مضمومة ونفتح

 -ٌبارن  -ما لبل األخر.بارن 
 ُمباَرن

 صٌػ المبالؽة
 لِمْفعَال   فَعّال   فَعول   فَعٌل   فَعِ 

 فطن نصٌر-شكور-ؼفّار-خواؾمِ 
 
 

 عمل المشتك
 إذا كان معرؾ )بؤل( بدون شروط
 إذا كان نكرة فال بد أن ٌسبك ب..

أحرٌص الطالب على  ستفهاما
 النجاح
 ما محمود البخٌل    نفً  
 المإمن بسام الوجه     مبتدأ

أنت طالب صدوق  موصوؾ
 اللسان
مفعول بعد ٌعرب فاعل أو  المعمول
نائب فاعل ل والمبالؽة،اسم الفاع

 لمفعولاسم 
 اسم التفضٌل

ن شٌئٌن فً صفة اٌدل على اشتر
أحدهما فٌها)أنت أذكى من زاد و 

 (علً 
 المفضل+اسم التفضٌل+المفضل
 علٌه)الطائرة أسرع من المطار(

 حسب مولعه ٌعرب اسم التفضٌل
 ،سبمته)من(مجرورالمفضل علٌه:
بعد اسم -)ن/ممضاؾ إلٌه
 التفضٌل( 

نكرة منصوبة)صفة  تمٌٌز
 مشتركة(

 كٌؾ نصوغ اسم التفضٌل؟
 ٌصاغ على وزن)افعل( أفضل -ٔ
 ماضً ثالثًشروط صٌاؼته  -ٕ

متصرؾ  مثبت لابل للتفاوت تام
مبنى للمعلوم ال ٌدل على عٌب 

ولون أي لٌس على 
 وزن)افعل،مإنثه فعالء

 إذا فمد الفعل احد الشروط     

نؤتً بفعل مساعد على 
صدر الفعل)دمحم وزن)أفعل(ثم م

 أكثر ؼٌابا منكما( 
على وزن  شر( للتفضٌل -)خٌر

افعل وحذفت األلؾ لكثرة 
 االستعمال

 حاالت اسم التفضٌل
 اإلضافة(  -المجرد من)-ٔ

 دمحم أعلم من علً(مفرد،مذكر نكرة 
 المفضل علٌه مجرور بمن

 /مفرد مذكر نكرةمضاؾ لنكرة-ٕ
 المفضل والمفضل علٌه متطابمان.

ل طالب/أنتما أفضل انتم أفض
 طالبٌن 

اسم التفضٌل مطابك  معرؾ)ال(-ٖ
 للمفضل/نحذؾ المفضل علٌه

 أنت األعلى منزلة/أنتن الكبرٌات
 مضاؾ إلى معرفة-ٗ

 (ٖ/ٕبوجهٌن)
أنت أفضل الطالب/أنتماأفضل 

 الطالب
 الطالبات/ فضلىأنِت 
 الطالب أفضال أنتما

 اسما الزمان والمكان
 كانٌدالن على الفعل وزمن أو م

 أوال من ؼٌر الثالثًحدوثه 
 على شكل اسم المفعول 

 ُمجتَمع )للمكان( —ٌجتمع -اجتمع
 ُمستمبَل )للزمان( -ٌستمبل -استمبل

 نفرق بٌنهم من سٌاق الجملة.
 اسم زمان مسبوق بزمن 
 اللٌل ملتمى األصدلاء.

 وإذا االسم مكان مسبوق بمكان

 .البٌت ملتمى األهل
 بنفً أو اسم مفعول مسبوق

 استفهام أملتمى األصدلاء؟
 مفعَل/ مفِعل(ثانٌا من الثالثً:)

 موِعد  -مسعَى / وعد -سعى
-ٌلعب –مؤَكل & لعب –ٌؤكل -أكل

 مجلس -ٌجلس -ملعَب  & جلس 
 أسم اآللة

هو اسم مشتك ٌدل على اآللة التً 
 ٌستخدمها اإلنسان فً حٌاته

ؼٌر لٌاسً  معظم أسماء اآلالت
الث أي أنه ٌحفظ،ولكن هنان ث

 أوزان 
 ..ِمنشار،ِمفتاح،ِمصباح،ِمْفعال
 ِمحراث
 ..ِمشبن،ِمنجل،ِمبرد،ِمكحل.ِمْفعَـل
 ..ِمكنسة،ِمكحلة،ِمطرلة...ِمْفعَلة

فهو سماعً  وما عدا هذه األوزان
للم،شمسٌة، أي ؼٌر لٌاسً،مثل)

  فؤس ،لادوم ؼسالة،شواٌة،سٌؾ
ة  اسم الَمرَّ

 ٌدل علً حدوث الفعل مرة واحدة.
من الفعل الثالثً  ولً:الحالة األ

 علً وزن فَْعلَة )شربت َشْرب( 
 ملحوظة : 

إذا كان المصدر الثالثً علً وزن 
)فَْعلَة( تزٌد علٌه كلمة)واحدة( 

بعده للداللة علً المرة مثل:خدمة 
 + واحدة 

من ؼٌر الثالثً  الحالة الثانٌة :
الصرٌح مع  علً طرٌمة المصدر

 مربوطة فً آخره: زٌادة تاء
 انطاللة . -انطالق  -ك انطل
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 :  ملحوظة
*المصدر المنتهً بتاء مربوطة 
نزٌد علٌه كلمة)واحدة( للداللة 

 علً المرة
إعانة  -عانة، اسم المرةإ -أعان
 واحدة

 اسم الهٌئة
اسم ٌدل علً هٌئة الفعل عند 

   حدوثه وله حالتان :
 الحالة األولً :

 ٌصاغ من الفعل الثالثً علً وزن 
ثالث طرق لصوؼه  )فِْعلَة( وله

 وهً 
  مفرد -ٔ

هو ما ذكر وحده علً وزن ) فِعله 
 ( مثل : * جلس  الضٌؾ ِجلسة.

 مضاؾ -ٕ
هو ما احتاج لمضاؾ إلٌه لبٌانه 

 مثل 
 * جلس الضٌؾ ِجلسة الملن. 

 موصوؾ -ٖ
 هو ما جاء معه صفة له مثل  -

 * جلس الضٌؾ ِجلسة ثابتة .
 الحالة الثانٌة : 

ثً بزٌادة تاء من الفعل ؼٌر الثال
 وٌؤتً مربوطة علً مصدره، 

 ً انطلك الرجل انطالله  موصوفا
 لوٌة
 ً  انطلك الرجل انطالله البرق مضافا

 االسم الممصور -
هو اسم أخره ألؾ الزمة )دٌنا 

وٌعرب بحركات ممدرة على  لٌلى(
 آخره 

 جمعا مإنثا    الممصور  ثنٌة وجمع
نردها ألصلها  إذا كانت األلؾ ثالثة

عصا / عصوان  )ٌاء/واو(
 هدى / هدٌان / هدٌات  /عصوات

 مالحظة هامة
 األلؾ مكتوبة)ألؾ( أصلها ) واو(
 األلؾ مكتوبة )ٌاء( فاصلها )ٌاء (

فٌما أكثر  إذا كانت األلؾ رابعة
سلمى/ سلمٌان  تملب إلى ٌاء

 /سلمٌات
 مصطفى/ مصطفان/ مصطفٌات

 جمعه مذكرا سالما
وٌبمى ما لبلها نحذؾ الٌاء 

ؼٌر  أومفتوحا سواء كانت ثالثة 
 ثالثة.
 عٌَسون              -موســَون عٌسى-موسى
 مصطفَون—مصطفى

  االسم المنموص -
اسم معرب آخرة ٌاء الزمة 

 مكسور ما لبلها)الماضً الداعً( 
 ٌرفع بحركات ممدرة ضمة/كسرة(

 وٌنصب بفتحة ظاهرة
 مالحظة

نونة: نكرة مإذا كان  تحذؾ الٌاء
حكم لاض  على فً الرفع والجر: 

 جان  
 إذا كان  وتبمى الٌاء

 منصوب/ رأٌت لاضٌاً عادالً.
معرفاً بال أو مضافاً: الساعً 
 مجتهد/ ساعً البرٌد ملتزم

  تثنٌتة و جمعه جمعا مإنث سالما

الٌاء ونضع عالمة التثنٌة أو  ىتبم
الجمع/ إذا كانت الٌاء محذوفة 

 * المهدٌاتالمهدي/المهدٌان نردها
 جمع المذكر السالم

 نحذؾ الٌاء ونكتفً ب  
 الواو والنون( أو )الٌاء والنون( )

 الساعً/الساعون/الساعٌن
 االسم الممدود  -

هو اسم معرب آخره همزة 
مسبولة بحرفٌن فؤكثر لبلها ألؾ 

 مد )إسراء( 
 تثنٌته وجمعه جمعا سالما

* ٌعرب بالحركات الظاهرة إال إذا 
من الصرؾ فإنه ٌجر كان ممنوعا 

بالفتحة الظاهرة )سرنا فً 
 صحراَء واسعة(    

لبل  تحدٌد نوع الهمزة* البد من 
التثنٌة أو الجمع  من خالل 

 الماضً 
إذا كان الماضً األصلً نهاٌته -ٔ

 همزة فهً/أصلٌة 
إذا كان الماضً األصلً نهاٌته  -ٕ

ٌاء( / منملبة عن  -حرؾ علة)واو
 أصل 
ً لٌس نهاٌته إذا كان الماض -ٖ

همزة وال حرؾ علة فهً/زائدة 
 للتؤنٌث 

 إنشاء/الماضً )نشؤ( أصلٌة
 سماء/الماضً )سمو(منملبة

صحراء/الماضً)صحر(زائدة 
 للتؤنٌث

 تثنٌة وجمع االسم الممدود
 أوال:إذا كانت الهمزة أصلٌة:                

تبمى كما هً ونضع عالمات 
 التثنٌة أو الجمع  )البراء(

 صلٌة/ البراءان/ البراءون)برأ( أ
 ثانٌا:إذا كانت زائدة للتؤنٌث:
تملب إلى واو ونضع عالمات 

 التثنٌة والجمع السالم  )نجالء( 
 )نجل( زائدة / نجالوان / نجالوات   
 ثالثا  :إذا كانت منملبة عن أصل:
 ٌجوز فٌها الوجهٌن السابمٌن

 )إما أن تبمى أو تملب إلى واو(   
منملبة (     سماء: سمو      ) 

 سماوان/سماءان*سماوات/
 سماءات 

 أسماء األفعال
هو كلمة مبنٌة تدل على معنى 

الفعل ،ولكنها ال تمبل عالماته،وال 
وأؼلب أسماء تتصرؾ تصرفه. 

سماعٌة عن العرب إال ما  األفعال
َعاِل(. ََ  كان على وزن )َؾ
 تنمسم أسماء األفعال إلى:

اسم فعل -ٕاسم فعل ماضً-ٔ
 مضارع

 سم فعل أمرا-ٖ
 أشهر أسماء األفعال السماعٌة:
 أوال أسماء األفعال الماضٌة:

ُعدَ(/شتان)افترق(  ََ  هٌهات )َب
 سرعان.......)سرع(

 ثانٌا أسماء األفعال المضارعة:
 أؾ)أتضجر(وي)أتعجب( 

 بخ ......)أستحسن(
 ثالثا أسماء األفعال األمر: 

 صه/مه)اسكت،اكفؾ(

هٌا  )ألبل( حً)استجب( / آمٌن
 )تعال( / 

 آه)زدنً من الحدٌث(  إٌه
 هلم )أتلهؾ(واها)أتوجع( / 

مكانن  )اترن( بله)أسرع/ألبل( / 
 )تمدم(أمامن)اثبت( / 

 علٌن)ابتعد( إلٌن )خذ( /  دونن
 )التزم(

 مالحظات على أسماء األفعال :
على وزن تصاغ أسماء األفعال -ٔ

ثالثً متصرؾ )فَعَاِل(من كل فعل 
 زل/نََزاِل*عرن/َحذَاِر*نتام:)حذر/
 َعَران ِ(

مع تستعمل بصٌؽة واحدة  -ٕ
المفرد والمثنى والجمع مذكر 

 ومإنث 
صه ٌا على. صه ٌا أسماء.             

 صه أٌها الطلبة.
بالكاؾ  أسماء األفعال المتصلة-ٖ

 نراعً فٌها ما ٌناسب المخاطب:
 ٌا دمحم علٌَن بالصالة        

  ٌا طالب علٌكم بالصالة        
         ٌا أسماء علٌِن بالصالة

من فاعل  أسماء األفعال البد لها-ٗ
 )مثل الفعل( )دونن الكتاب(

نن/اسم فعل أمر بمعنى )خذ( دو
ل ضمٌر مستتر تمدٌره والفاع
 )أنت(.

الكتاب/مفعول به منصوب وعالمة 
 نصبه الفتحة.

 )شتان ما بٌن السالم والحرب(
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شتان/اسم فعل ماضً بمعنى 
(اسم موصول فً محل افترق )ما
 رفع فاعل. 

 بٌن/ظرؾ مبنً )مضاؾ(.
السالم/مضاؾ إلٌه مجرور 

 وعالمة جره الكسرة.  
)الحرب(معطوؾ على السالم 

 مجرور
آخر ؼٌر بعض لها استخدام -٘

 اسم الفعل مثل )دونن/علٌن/إلٌن( 
)ولفت دونن(.ولؾ/فعل ماض 
مبنً على الفتح والتاء ضمٌر 

 مبنً فً محل 
دون/ظرؾ مكان مبنً  رفع فاعل.

 والكاؾ مضاؾ إلٌه.
)علٌن واجب فؤده(.علٌن/جار 

)خبر ممدم (فً محل  ومجرور
رفع.واجب/مبتدأ مإخر مرفوع 

 وعالمة رفعه الضمة.
فؤده/فعل أمر مبنً والفعال ضمٌر 
مستتر تمدٌره )أنت(والهاء ضمٌر 
 مبنً فً محل نصب مفعول به. 

 التمٌٌز
أو  اسم نكرة ٌذكر لبٌان أو توضٌح

وٌسمى  إزالة ؼموض اسم لبله،
ٌعرب و االسم السابك علٌه )ممٌز(
ن أٌجوز ؼالبا تمٌٌز منصوب، و

 ٌؤتً مجرور بمن أو باإلضافة.
 أوال الممٌز الملفوظ :

ٌكون لبل التمٌٌز و سم مبهماهو 
 .وزن أو كٌل أو مساحة أو عدد

 أمثلة:

بعت درهما  –اشترٌنا كٌلو تمرا. 
 –اع زرعت ذراعا نعن –فضة 

 كلت سبع تمرات.
ٌجوز أن ٌؤتً تمٌٌز الكٌل  :الحظم

والوزن والمساحة مجرور بمن أو 
 اإلضافة،

تمٌٌز  زرعنا فدانا لحا. )لمحا(
 منصوب

)لمح( اشترٌت فدانا من لمح.
تمٌٌز مجرور بمن وعالمة جره 

 الكسرة.
زرعنا فدانً لمح . )لمح( تمٌز 
مجرور باإلضافة وعالمة جره 

 الكسرة.
حذفنا نون المثنى  لمد انتبه:

)فدانً( ألنها  فؤصبحت)فدانٌن( 
 مضافة.

 تمٌٌز العدد:
 ال ٌحتاجان لتمٌٌز.( ٔ,ٕ)

 كتبت لصٌدتٌن. لرأت كتاب.
 ٌعرب تمٌزها جمع (ٓٔ-ٖ)

حضر سبعة /مجرور باإلضافة
 خمس فتٌاِت.و طالبِ 

ٌعرب تمٌٌزها مفرد  (99-ٔٔ)
 منصوب.

فً الفصل سبعة وخمسون طالبا 
 رة طالبة.وأربع عش

 ومضاعفاتهما( ٓٓٔ,ٓٓٓٔ)
ٌعرب تمٌزها مفرد مجرور 

 باإلضافة.
المظاهرة ألؾ رجل  شارن فً 

 ومائة سٌدة 
 

 ثانٌا: الممٌز الملحوظ:
ٌالحظ من الكالم من  وهو الذي

ن أن نعرؾ مكؼٌر أن ٌذكر ولكن ٌ
فهو التمٌٌز من خالل عدة حاالت، 

 اسم نكرة ٌمع.....
 بعد اسم التفضٌل:-ٔ
ا أكثر منن ماال )ماال(: اسم نكرة أن

ولع بعد اسم التفضٌل فهً تمٌز 
 منصوب.

بعد األفعال اآلتٌة -ٕ
 زاد هللا امتأل()كفى،زاد،ازداد،

 المسلم لوةً.)لوة( تمٌز منصوب
 بعد كم االستفهامٌة:-ٖ

كم كتابا لرأت؟ )كتابا( تمٌز 
 منصوب.

 بعد نعم وبئس:-ٗ
خلما النفاق. )خلما( نمٌز  بئس
 .بمنصو

)ما  بعد صٌؽتً التعجب-٘
 أجمل.... / أجمل ب...(

. )لونا( تمٌٌز لونا لسماءاما أجمل 
 منصوب

 بعد ال سٌما:-ٙ
أحب العلماء السٌما عالما مجددا. 

 )عالما( تمٌز منصوب
 بعد االسم المنسوب:-7
 ا عربً لؽة ودٌنا وتارٌخا. )لؽة(أن
 زٌتمٌ

 كال وكلتا
 هً من ألفاظ التوكٌد المعنوي:

وكٌد البد لها من كً تعرب تول
 :شروط وهً

من الكالم وال  أن ٌصح حذفها-ٔ
 ٌتؤثر الكالم بحذفها. 

ٌعود على  أن ٌكون بها ضمٌر-ٕ
 المإكد وٌطابمه )هما(

وٌشترط لكال  تإكدان المثنى،-ٖ
أن تإكد المثنى المذكر فمط، وكلتا 
أن تإكد المثنً المإنث فمط، وال 
ٌدخل علٌهما من الضمائر إال 

 )هما( فمط.
. الفتاتان المسلمان كالهما كرٌمان

 كلتاهما مجتهدان.
 إعراب كال وكلتا:

أعربتا توكٌد  إذا أضٌفتا لضمٌر-ٔ
 لفظً. )وتؤخذان عالمات المثنى(

باأللؾ  تعرب إعراب المثنً-ٕ
 رفعا وبالٌاء نصب وجرا.
. المإمنان كالهما ملتزمان

)كالهما( توكٌد معنوي مرفوع 
لؾ ألنه ملحك وعالمة رفعه األ

 بالمثنى.
أعربتا  إذا أضٌفتا السم ظاهر-ٖ

حسب مولعهما فً الجملة 
بالحركات الممدرة مثل االسم 

 الممصور.
كلتا الفتاتٌن ملتزمة. )كلتا( مبتدأ 

مرفوع وعالمة رفعه الضمة 
 الممدرة.

إذا جاء )كال وكلتا( فً جملة -ٗ
، فٌجوز  وبعدهما مثنى،  اسمٌة

أو مبتدأ نوٌاُ ، مع أن ٌعربا توكٌدا
 ً ، مثل : العامالن كالهما  ثانٌا

 نشٌطان .

إذا جاء )كال وكلتا( فً جملة -٘
وبعدهما اسم مفرد ٌجب  اسمٌة ،

ثانٌاً ، وما  أن نعربهما مبتدأ
بعدهما خبرا له ، مثل : العامالن 

 كالهما نشٌط .
كال وكلتا( إلى )أما عندما تضاؾ-ٙ

عربان بالحركات ٌاسم ظاهر، 
 الممصورسم االة مثل أي الممدر

)فٌرفعان بضمة ممدرة ، وٌنصبان 
بفتحة ممدرة ، وٌجران بكسرة 

بعدهما االسم أن وال تنَس ممدرة(. 
 إعرابه : مضاؾ إلٌه.
 الحال

هو اسم نكرة منصوب ٌبٌن هٌئه 
 صاحبه ) الفاعل أو المفعول أو

وهو مفرد أو جملة  كالهما معاً (
 أو شبه جملة

 المجاهد رأٌت:أوال الحال المفرد
 باسما

 المجاهد حال تبٌن( باسما) 
 صاحبها والمجاهد،  وهٌئته
 به مفعول

 وٌنمسم إلى  ثانٌؤ: الحال الجملة:
 حال جملة اسمٌة وٌتكون من:

معرفة+ اسم به ضمٌر عائد على 
 المعرفة

)حال جملة  لسانه صادقرأٌت دمحم 
 اسمٌة

 حال جملة فعلٌة وٌتكون من: 
المسلمة معرفة+ فعل )تمشً 

 ترتدي حجاب
البد من وجود ضمٌر مالحظة: 

رابط ٌربط الجلمة االسمٌة 
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والفعلٌة باالسم المعرفةو وٌسمى 
 الضمٌر بالرابط أو العائد
 ثالثا: حال شبة جملة:

جار ومجرور أو ظرؾ واسم 
 مضاؾ إلٌه
/ حال شبه بٌن السحابظهر الممر 

 جملة
/ حال شبه  فً السماءظهر الممر 

 جملة
د دائما الحال المفر :مالحظة

ة منصوب، والجملة وشبه الجمل
 فً محل نصب

الحال المفرد وشبه الجملة ال 
 ٌحتاجان لضمٌر رابط.

 تستخدم كٌؾ لتسؤل عن الحال.
 دائما تعرب التً الكلمات بعض
 : وهً حاال
 بدالً، عوضاً،، معا، دائما جمٌعاً،•

 خطؤً،، عمداً  لاطبة،، عامة خاصة،
ً  سهواً، ً  أوالً •/ ...ئاللا، سوٌا  وثانٌا
 ً ً  ، عاشرا إلى..... وثالثا  مادٌا
 ً  ذلن  شابه وما وسٌاسٌاً، وأدبٌا

 الضمٌر إلى أضٌفت إذا وحد كلمة•
 .وحده حضر: مثال. حاالً  تعرب

 النعت الحمٌمً
هو تابع للمنعوت لبله، وٌؤخذ 
 حكمه اإلعرابً وٌنمسم إلى:

 مفرد:النعت أوال:ال
 وله أشكال كثٌرة منها

 = نعت مفرد رة + نكرةنك
 رحٌم ؼفور ودودهللا رب 

 = نعت مفردمعرفة +معرفة

تلبس الحجاب  المسلمةالفتاة 
 الشرعً

 = نعت مفردكلمة ابن بٌن علمٌن
الخطاب ثانً الخلفاء  بنعمر 

 الراشدٌن
 :نعت مفرد بعد االسماللمب 
رسول هللا لبنً  الكلٌمموسى 
 إسرائٌل

ت نع المعرؾ بال بعد أٌها وأٌتها
 مفرد
 تب إلى هللا العاصًأٌها 

 االسم الموصول بعد المعرفة:
تصون نفسها  التًأحب الفتاة 
 نعت جملة:   بالحجاب

 ثانٌا: النعت الجملة:
 وٌنمسم إلى 

 وٌتكون من: نعت جملة اسمٌة
نكرة+ اسم به ضمٌر عائد على 

 المعرفة
)نعت لسانه صادقظهر خطٌبا 
 جملة اسمٌة

 من:  وٌتكون نعت جملة فعلٌة
ترتدي حال+ فعل )رأٌت مسلمة 

 حجابا
البد من وجود ضمٌر  مالحظة:

رابط ٌربط الجملة االسمٌة 
والفعلٌة باالسم النكرة وٌسمى 

 الضمٌر بالرابط أو العائد
 شبة جملة: النعتثالثا: 

جار ومجرور أو ظرؾ واسم 
 مضاؾ إلٌه
شبه  نعت/ بٌن السحاب ظهر طائر

 جملة

شبه  عتن/  فً السماء ظهر طائر
 جملة

 إعراب النعت:
النعت المفرد ٌعرب نعت مفرد 
مرفوع منصوب مجرور، أما 

الجملة وشبه الجملة فٌعرب نعت 
 فً محل رفع نصب جر
 النعت السببً

هو نعت مفرد  ٌبٌن صفة ما بعده 
عكس النعت الحمٌمً الذي ٌبٌن 

 صفة ما لبله.
وٌرتبط النعت السببً بالمنعوت 

: جاَء مثل  الذي لبله بضمٌر
  الرجُل الحسن خطه.

فكلمة الحسن وهً النعت السببً 
ألنها لم تبٌن صفة الرجل وإنما 
بٌنت صفة الخط الذي ٌتعلك 
وٌرتبط بالرجِل، والرابط هنا 

 الضمٌر الهاء الموجود فً )خطه(
ولؾ العصفور على   ل:امث

)جمٌلة( نعت  ؼصن  جمٌلة أوراله
مجرور و عالمة جره الكسرة 

اعل للصفة المشبهة )أوراق( ف
جمٌلة مرفوع وهو مضاؾ، 

 )الهاء( فً محل جر مضاؾ إلٌه
 

 المنادى
مع بعد أداة النداء وٌهدؾ ٌاسم 

مثل : ٌا  الستدعاء أو التنبٌه.
 . انهضواشباَب الوطن 

 أدوات النداء
 وا ( –هٌا  -أٌا  -ٌا  -أْي  -أ)

( و)أْي( لنداء المرٌب، و)أٌَا( أ)
( لكل لبعٌد، و)ٌا)َهٌَا( )وا( لنداء ا

 .منادىً أنواع ال
 أنواع المنادى

)نكرة + معرفة(  :المضاؾ –ٔ
وٌكون منصوباً ، وٌؤتً بعده 

 مضاؾ إلٌه مجرور .
ٌا ذَا  –ٌا طالَب العلم اجتهدوا

ٌا وطنً كن  –الفْضل شكًرا لن
 ربنا اهدنا -شامخا

النكرة ال بد  الشبٌه بالمضاؾ: - ٕ
 أن تكون منونة )حكمه النصب(

نكرة + جار ومجرور( أو )نكرة )
 + ما ٌصح أن ٌكون مضاؾ إلٌه( 

ٌا  –ٌا ؼافال للحك  –ٌا شاكرا هلل 
ٌا  –ا طلعا جبال ٌ - ناسٌا للذكر
 أبشرمتمنا عمله 

 النكرة ؼٌر الممصودة: - ٖ
 )حكمها النصب(

ص خهً التً ال ٌمصد بها ش
ٌا / معٌن، وؼالبا ٌؤتً بعدها طلب.

حفظ ماء ٌا فمٌر ا  -ؼنً تصدق 
 ٌا مإمن اتك هللا. –وجهن 

)حكمها : النكرة الممصودة - ٗ
البناء على ما ترفع علٌه فً محل 

 نصب(
وهً التً ٌمصد بها شخص 

 ، معٌن
ٌا أستاذ  –ٌا شاهد لل الحك 

 اشرح الدرس
)حكمها البناء  :العلم المفرد – ٘

على ما ٌرفع علٌه فً محل نصب( 
 )مثنى وجمع(

شبٌه  وهو ما لٌس مضاؾ وال
دمحم اذهب بالمضاؾ مثال: ٌا 

 لمٌا علً  -للسوق 
 مالحظات:

نداء ما فٌه أل:  )ٌعامل معاملة 
 النكرة الممصودة فً اإلعراب(

(، نؤتً لبله عند نداء ما فٌه )أَلْ 
ب)أٌُّها( للمذكر و )أٌَّتَُها( للمإنث، 

أو اسم إشارة مناسب لنوع 
 المنادي .

ها المإمنون لوموا إلى ٌا أٌ
  تكم.صال

 ٌا أٌتها النساء احفظن أعراضكن.
 اإلعراب:

: منادي مبنً على الضم فً أي
محل نصب، )ها( أداة تنبٌه ، ما 
بهد )أٌها أٌتها( صفة مرفوعة 

دائما ألي. وٌجوز أن اكون بدال إذا 
كان ما بعد )أٌها أتٌها( اسم جامد 

 –الممر  –)الرجل المرأة 
 الشمس....(

 :نداء لفظ الجاللة )هللا(
 نستخدم  )ٌا( ٌا هللا رحمان بنا.
ولد نحذؾ )ٌا( ونعوض عنها 
بمٌم مشددة مفتوحة فً نهاٌة 

 اللفظ  )اللهم بن نستؽٌث.(
إعراب اللهم : منادي مبنً على 
الضم فً محل نصب ،و المٌم 

 عوضاً عن حرؾ النداء المحذوؾ
 النداء التعجبً: -9

 ٌتكون من أداة النداء والتعجب)ٌا(
 منه بعدها. ثم المتعجب

 لجمال ِالسماء ِ                    / ٌاٌا جماَل السماِء 



 

   12 

 المنادى المتعجب/ ٌنصب أو ٌجر 
)جمال(منادى متعجب منه، 

منصوب وعالمة نصبه 
الفتحة)السماء(مضاؾ إلٌه 

 السماِء..... ِلٌا لجمامجرور 
)لجمال(منادى متعجب منه،مجرور 
بالالم وعالمة جره الكسرة،السماء 

 اؾ إلٌه مجرورمض
إال  لالنداء التعجبً ال ٌمب مالحظة
 حرؾ)ٌا(

 المفعول به 
المفعول به اسم منصوب ٌذكر 
للداللة على من ولع علٌه فعل 

الفاعل ، وٌسبمه فعل من األفعال 
المتعدٌة )أي التً تحتاج مفعوالً 

 أو أكثر ؛ لٌتم معنى الجملة(.
وهب  -: شرح المدٌر الخطةمثل

 ال مفكرا . هللا اإلنسان عم
 : به المفعولأنواع 

نّظؾ عمرو سٌارة / اسم ظاهر-ٔ
 .أبٌه 
 ضربنــً أبً /ضمٌر متصل-ٕ
"إٌان نعبد وإٌان ضمٌر منفصل-ٖ

 نستعٌن"
=  عرفت أنن لادم/مصدر مإول-ٗ

 لدومن .
 حاالت المفعول به:

لفعل  ما ٌعرب مفعوالً به -ٔ
 محذوؾ :

المختص )فً أسلوب االختصاص( 
نعشك  -العرب  -،مثل : نحن 

 التفرق .

المؽري به )فً أسلوب اإلؼراء( ، 
 مثل : الصدَق الصدَق ٌا إنسان .
المحذر منه )فً أسلوب التحذٌر( 

 ، مثل : إٌان والكسل .
الهاء -الكاؾ " الضمائر اآلتٌة -ٕ
 إذا اتصلت بآخر الفعل  الٌاء " -

 فً محل نصبضمٌر  :وتعرب
 مفعول به

 -له مثل : أسعدنً محمد  بتفو
الماهرة بناها الفاطمٌون ، و 

 حدثها دمحم علً 
فاعل  وؼالباً ما بعد الضمٌر : 

 مرفوع 
ر إذا أتى فً آخ الضمٌر )نا( –ٖ

مثل : رفْعنا  الفعل فهو إما فاعل
 راٌة الحك.

ـنا و إما مفعول به مثل ََ : سرَق
 اللُص باإلكراه.

ما  –} ما عدا  ما ٌؤتً بعد – ٗ
، اضٌٌن خال { : ٌعربان فعلٌن م

/ وما بعدهما مفعول به منصوب
: لرأت جمٌع لواعد النحو مثل

 ماعدا لاعدةً .
:  )أهالً، وسهالً، ومرحباً( - ٘

مفعول به لفعل محذوؾ تمدٌره 
 )جئت وطئت صادفت(

: جئت أهالً، ووطئت والتمدٌر
 سهالً، وصادفت مرحباً 

)لال ، ٌمول(  الجملة التً بعد – ٙ
 تعرب : 

ل فً محل نصب جملة ممول المو
مفعول به ، مثل : لال أبون : إنن 

 مجتهد .

المتعجب منه فً صٌؽة ما ) – 7
 أَْفعََل( 

و إعرابه : مفعول به منصوب ، 
مثل : ما أْجَمَل انتصار الحك )أن 

 ٌنتصر الحك( .
 الفعل المتعدي :

ل المتعدي الذي ٌنصب أنواع الفع 
 المفعول 

،  ما ٌنصب مفعول به واحد -ٔ
 اشترٌت الكتاَب .مثل : 

ب مفعولٌن أصلهما ما ٌنص ٕ
 المبتدأ والخبر

وجد  -خال  -زعم  -حسب  -)ظن 
 صٌّر (،  -جعل  -علم  -رأى  -

 مثل : ظننت االمتحان سهالً .
لٌن لٌس أصلهما ما ٌنصب مفعوٖ

-منع  -منح المبتدأ والخبر :)
 ألبس (  -كسا  -أعطى

مثل : أعطى هللا مصر نهراً خالداً 
. 
)أَرى  ما ٌنصب ثالثة مفاعٌل: - ٗ
 -َخبَّر  -أَخْبَر  -نَبّؤ  -أَْنبَؤ  -أْعلََم  -

 َحدّث(
السائك الركاب السٌارة  مثل : أعلم
 متعطلة 

 حدث األستاذ التلمٌذ الصدق  
  المفعول المطلك 

اسم منصوب من لفظ الفعل 
)مصدر( ٌذكر معه ؛ من أجل 

توكٌد معناه ، أو بٌان عدده ، أو 
 نوعه .بٌان 

 -مثل : )وكلم هللا موسى تكلًٌما( 
 لفز النمر لفزاً . 

 : أنواع المفعول المطلك
: إذا ذكر مصدر مإكد للفعل - ٔ

أو )لٌس بعده صفة له  الفعل فمط
  مضاؾ إلٌه، وال ٌدل على عدد

 مثل: عاتبته عتابا.
: إذا ذكر بعد ه مبٌن للنوع - ٕ

مثل: / صفة له أو مضاؾ إلٌه
 لواثك تحدثت حدٌث ا

كان ٌدل على : إذا ددمبٌن للع - ٖ
مثل: دار / عدد مرات ولوع الفعل

الالعب حول الملعب ثالث دورات 
 وسجدت سجدتٌن -ركعت ركعة  -

 ما ٌنوب عن المفعول المطلك :
لفاظ التً تذكر بعد وردت بعض األ

الفعل لتإكده، أو لتبٌن نوعه، أو 
عدده، ولكنها ؼٌر مشتمة من 

 ا علماء النحو مما، لذلن عدهلفظه
  ٌنوب عن المفعول المطلك و منها 

، مثل : نمت صفته بعد حذفه - ٔ
سرت  -سهرت طوٌالً  –كثٌراً 
من  -انتشر السالم سرٌعاً  –حثٌثاً 

هاجمته  -عمل صالحا فلنفسه  
 هاجمته عنٌفا .  -عنٌفا 

، مثل: ركعت هلل أربع عدده   - ٕ
 ركعات.

مضافتٌن إلى  كل وبعض() - ٖ
 لمصدر. ا

 -مثل : ال تسرؾ كل اإلسراؾ 
 سعٌت بعض السعً .

كل اسم ٌضاؾ إلى  ملحوظة :
مصدر فعله الموجود فً بداٌة 
الجملة ٌصح أن ٌكون نائباً عن 

المفعول المطلك . مثل : اجتهدنا 
 عشنا أجمل عٌشة  -ؼاٌة االجتهاد 

 اإلشارة إلى المصدر مثل: -ٕ
 فهمت الدرس هذا الفهم.

 مصدر مثل :ضمٌر ال - ٗ
 احترمتن احتراما لم أحترمه أحدا .

 ما ٌدل على آلته : - ٘
رشمنا العدو  -مثل : ضربته عصاً 

 ضربت الكرة رأسا . -رصاصاً 
مثل: فرحت مرادؾ المصدر  -ٖ

سرورا )فسرورا( نائب عن 
المفعول المطلك؛ ألنه مرادؾ 

 للفرح( 
مثلها : ولفت لتحٌة المعلم لٌاماً  -

 ً الفصل جلوسا .، لعد الطفل ف
، ما ٌدل على نوع المصدر  -ٙ

مثل : جلس الولد المرفصاء = 
 جلس جلوس المرفصاء.

أفعل التفضٌل بشرط أن تضاؾ  -7
للمصدر الصرٌح من الفعل السابك 

 علٌه
 –أحب زوجتً أروع حب   

 –نستخدم العلم أفضل استخدام 
 أضرب المهمل أشد ضرب

وهو ما دل  اسم المصدر : - 7
نى المصدر األصلً ، على مع

 وكان ألل منه أحرفا 
ونا. اؼتسلت ؼسال، : أعنته عمثل 

 ، وكلمته كالما . وأعطٌته عطاء
 فعوناً نائباً عن المفعول المطلك،
ولٌس مفعوالً مطلماً ؛ ألنه لٌس 

من الفعل أعان المذكور فً مشتماً 
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، الجملة، والذي مصدره: إعانة
 وإنما هً مصدر الفعل : عان . 

 هام
تعرب مفعوال مطلما لفعل  كلمات-ٔ

 محذوؾ 
 -كراً َحْمدَاً هلل وشُ  -َسْمعَاً َوَطاَعةً 
َصْبَراً  -ًسْبَحاَن هللا  -َعَجبَاً ألمرن 
تَْنِزٌَهاً هلل َوبََراَءةً  -على الشدائد 

ومعاذَ هللا  -له مما ال ٌلٌك به 
وعٌاذاً باهلل أي أعوذ به والتجئ 

اً مبرورا  -إلٌه   -وداً حمٌداً عَ  -َحجَّ
 -خصوصاً   -أٌضا   –مثال  -حما 

 عموما ً. 
كلمات تعرب نائباً عن المفعول -ٕ

 المطلك  :
 –كثٌراً  –ٌثاً حث –سرٌعاً  –جٌداً 
سعى الطالب إلى )جداً  –طوٌالً 

احترم   -االمتحان حثٌثاً 
 (المخلصٌن كثٌراً 

 المفعول ألجله 
اسم )مصدر( منصوب ٌبٌن سبب 

ال ٌكون من لفظ دوث الفعل وح
 ، و ٌؤتً الفعل

جواباً لسإال ٌبدأ بـ ) لم ، أو 
 لماذا(.

 -مثل : أصلً طمعاً فً رضا هللا 
 -لمت من ممعدي احتراماً ألبً 

 أذاكر خشٌةَ الرسوب 
األصل فً المفعول ألجله أن ٌكون 
منصوبا ، ولد ٌجر بالالم )التً 

تعطً معنى التعلٌل( مثل : أجتهد 
ألرأ للبحث  -ق للرؼبة فً التفو
 عن الحمٌمة .

 المفعول معه
هو اسم منصوب ٌسبك بواو 
بمعنى )مع( تفٌد المصاحبة أو 
 المالزمة وتسمى واو المعٌة . 

استٌمظ  -مثل : سار المطار والنٌل 
دع الظالم  -النائم وآذان الفجر 

 واألٌام .
 كم الخبرٌة واالستفهامٌة

 االستفهامٌة
 نسؤل بها عن عدد مجهول.

 جندٌا مات فً المعركة؟كم 
 تحتاج إلى جواب

 مات عشرة آالؾ جندي.
 تمع فً صدر الجملة.
 تسبك بحرؾ الجر:

 بكم جنٌه اشترٌت الكتاب؟
 تمٌٌزها مفردا منصوب أو مجرور

 جندٌا              جنٌه  
 نختم جملتها بعالمة استفهام )؟(

 :الخبرٌة
 كم عالم متواضع!   تفٌد الكثرة

 ................. ال تحتاج لجواب
حرؾ  تسبكو تمع فً صدر الجملة

 الجر
 كم من أبطال سجلهم التارٌخ!

  عالم)تمٌٌزها مفردا أو جمع 
 ل(أبطا

تمٌٌزها مجرور باإلضافة أو 
 أبطال    عالم        بحرؾ الجر

 نختم جملتها بعالمة تعجب )!(
 
 
 

 حروؾ الجر 
 أوال الحروؾ الزائدة

مكن أن تستؽنً عنها حروؾ ٌ
لتوكٌد المعنى ؛ الجملة وتؤتً

: هًوفظاً فمط وتجر ما بعدها ل
 الكاؾ( .   -من   -)الباء 
 مواضع زٌادة الباء : –أ 

لٌس الحر ) فً خبر )لٌس( - ٔ
 (بشدٌد

التً تعمل عمل فً خبر )ما( - ٕ
 لٌس مثل 

لوله تعالى: )وما ربن بظالم 
 للعبٌد(.

مثل: كفى  عل )كفى(فً فا - ٖ
 باهلل شهٌدا

: اسم مجرور لفظاً بحرؾ هللبا
 الجر الزائد ، فً محل رفع فاعل

فً المبتدأ إذا كان لفظ )حسب(  -ٗ
 مثل : بحسبن درهم. .

مجرور لفظا مرفوع مبتدأ : حسب
 .محال 

. مثل لوله  فً المفعول به - ٘
تعالى " وهزي إلٌن بجذع النخلة 

. " 
فً التعجب  فً فاعل )أفعل( - ٙ

 مثل )أكرم بالمجتهد( .
الذي بعد اسم الفعل )علٌن( - 7

 بمعنى الزم مثل : )علٌن بالصدق( 
 مواضع زٌادة من : –ب

تزاد )ِمْن( فً الفاعل والمفعول به 
والمبتدأ ، بشرط أن تُْسبك بنفً أو 

 نهً أو استفهام

ودخلت على   إذا سبمها نفً - ٔ
 طالباسم نكرة مثل: )ما من 

 ؼائب(.
اسم مجرور لفظا مرفوع محال 

 االبتداء  على
ودخلت على  إذا سبمها نهً - ٕ

اسم نكرة مثل: )ال ٌتؤَخر منكم من 
اسم مجرور لفظا مرفوع / ( أَحد

 محال على انه فاعل .
ودخلت على إذا سبمها هل   - ٖ

اسم نكرة مثل: لوله تعالى "فهل 
 -فٌشفعوا لنا"؟  لنا من شفعاء

 )هل رأٌَت من خلل(؟.
 مواضع زٌادة الكاؾ : -جـ 

)مثل(  تزاد الكاؾ فً كلمة - ٔ
 فمط كما فً 

لوله تعالى:   " لٌس كمثله شًء 
" 

 ثانٌا استعماالت الحروؾ
 استعماالت )ما(

مثل: )ما ٌؤتً  شرطٌة جازمة؛ -ٔ
 به المدر فال هروب منه( .

)وهً التً  اسم موصول : - ٕ
تكون بمعنى الذي(مثل: )افعل ما 

 ٌؤمرن هللا به(.
مثل:  العاللاسم استفهام لؽٌر  - ٖ

 )ما أفضل كتاب لرأته ؟(.
مثل: )ما أجمل  تعجبٌة : - ٗ

 الطبٌعة!(.
ما ؼاب أحد عن  ) حرؾ نفً: - ٘

 (الدرس
للما ،  -إنما دمحم رسول ) كافة - ٙ

فعال السابمة عن طالما )كفت ما األ

حرؾ عمل وتكؾ -طلب الفاعل( 
 ربما أزورن )الجر )رّب( 

فتإول مع ما  حرؾ مصدري - 7
 )سرنً ما عملته( بمصدر هاعدب

 أي: سرنً عملن 
َكاِة َما   )َوأَْوَصانًِ بِالصَّالِة َوالزَّ

 دُْمُت َحٌّاً( أي: مدة دوامً حٌاً.  
، مثل: جئت نعت السم نكرة - 8

 ألمر ما .
إذا ما حضر   حرؾ زائد: - 9

عما  -انتهً شجار األبناء  األب
أن  ال ٌجب –العمل ٌبدأ لرٌب 

 -لمإمن دونما عملتضٌع أولات ا
وما فً السٌما لد تؤتً حرؾ جر 

 زائد .
 استعماالت )من(:

تجزم فعل الشرط  ، شرطٌة - ٔ
وجواب الشرط. وتعرب مبتدأ ؼالباً 

. 
 مثل: من ٌذاكر  ٌنجح.

من )وتعرب مبتدأ  استفهامٌة، -ٕ
ومفعوالً به مثل: من   (أخون؟

 تصادق ؟
وتعرب على  ،اسم موصول - ٖ

 ثل: تكرم الدولة . محسب مولعها 
 من ٌتعلم  

 استعماالت )ال(:
، مثل  ناهٌة فتجزم المضارع - ٔ

 : ال تإجل عمل الٌوم إلى الؽد .
ال ٌتكاسل إال ضعٌؾ ) نافٌة – ٕ

  ( الطموح
المإمن ) عاطفة بٌن اسمٌن- ٖ

 لوي ال ضعٌؾ 
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عمل )إن(  نافٌة للجنس فتعمل - ٗ
 ثل : ال أمان لمن ال أمانة عنده ، م
،  رؾ جواب الستفهام مثبتح - ٘

ال ، لم  -مثل : أحضر أبون ؟ 
 ٌحضر .

 استعماالت )الالم(:
إذا دخلت على لد أو  الم المسم - ٔ

 إْن أو المضارع المإكد.
ولئن لم ٌفعل ما آمره  -لمد ذاكرت 
 لٌسجنَن.

ت على إذا دخل الم االبتداء - ٕ
ألنت )المبتدأ أو ولعت بعد إْن 

فضل على إن هللا لذو  -صدٌمً 
 .(الناس

إذا دخلت على  الم التعلٌل - ٖ
المضارع المنصوب ولم تسبك 

 بكون منفً .
 مثل : اجتهد لتنجح.

إذا دخلت على  الم الجحود - ٗ
المضارع وسبمت ٌكون منفً ، 

 مثل : ما كنت ألكسل.
إذا جزمت  الم األمر  - ٘

المضارع، مثل: لٌلزْم كل إنسان 
 حده.
إذا  أو لوالوالعة فً جواب لو  - ٙ

لوال هللا لهلكنا، ولو )ولعت بعدهما
 كنت أعلم 

 الؽٌب الستكثرت من الخٌر.
ٌا  -: الحمد هلل مثل :الم الجر - 7

لعظمة الخالك )الم الجر هنا تفٌد 
 التعجب(.

 
 

 أدوات العطؾ
ات تعطؾ بٌن اسمٌن فمط أدو

 فً المعنى . مختلفٌن
ما لبل حرؾ العطؾ ٌسمى 

 المعطوؾ علٌه 
 د حرؾ العطؾ ٌسمىما بع

 المعطوؾ.
المعطوؾ ٌتبع المعطوؾ علٌه فً 

 اإلعراب 
  +حرؾ العطؾ  +معطوؾ علٌه 

 معطوؾ
الجلمة البد أن تبدأ  :لكن - ٔ
 نهً نفً، أو ب

مثل : ال أساعد فً الشر لكن 
ال تصادق األؼبٌاء لكن  -الخٌر 
 األذكٌاء

إن سبمت لكن بالواو  مالحظة :
ء ، كانت حرؾ استدران وابتدا

 ولٌس حرؾ عطؾ
مثل : ما عادَ المسافُر ولكن عادَ 

 ابنُه.
ن( )مثل لك منفٌةجملتها  بل: - ٕ
 مثبتة. أو

مثل : ما اشترٌُت الكتاب بل 
 هذه سٌارة بل شاحنة.   -المجلة

جملتها مثبتة فمط عكس  ال: – ٖ
 جملة لكن 

 -مثل : المإمن لويٌّ ال ضعٌؾ   
 عاشْر األخٌار ال األشرار

 ناء  )إال(االستث
 ...)مستثنى  بإال منصوب تام مثبت

 مستثنى منصوب أو  تام منفً..)
 بدل من المستثنى منه                                                      

...المستثنى )حسب نالص منفً
بعد حذؾ النفً  مولعه(

 واالستثناء(
وما دمحم إال رسول)نالص منفً( 

 تثناءنحذؾ أداتً النفً واالس
 خبر مرفوع( ) رسولدمحم 
 سوى(  --)ؼٌر

 تعربان إعراب المستثنى باال 
مضاؾ إلٌه  المستثنى بعدهما:

 (المخلصٌنمجرور)ال أحب ؼٌر 
 مضاؾ إلٌه مجرور بالٌاء.

تعرب بالحركات الظاهرة  )ؼٌر(
ال تظهر ؼٌِر)سوى(-ؼٌرَ -)ؼٌرُ 

 )ممدرةلحركات
أو  فعل ماضً  حاشا( -عدا -)خال

 حرؾ جر
 -،المستثنى بعدهال ماضًفع

 مفعول به منصوب
اسم -،المستثنى بعدهاحرؾ جر

 مجرور)أحب الطالب خال المهمل(
 ماعدا( -)ما خال 

والمستثنى مفعول به  فعل ماضً
درسا ماعدا منصوب)فهمت النحو 

ماضً مبنً على -عدا-مصدرٌة-ما
 مفعول به منصوب -الفتح درسا

 أسلوب اإلؼراء 
حمود تنبٌه المخاطب لشًء م

 ٌعرب مفعول به،)ُمؽَرى به( لٌفعله
منصوب لفعل محذوؾ تمدٌره 

 الزم.
 صوره:مفرد العطؾ التكرر
 حكم ظهور الفعل المحذوؾ:

 مع المفرد)العدل أٌها الحكام(-جائز

 أو)الزموا العدل أٌها الحكام(       
 مع المكرر والعطوؾ-ممتنع

 السالم السالم،ألنه الحك
 لعرب.العدل والسالم،ٌا حكام ا
 أسلوب التحذٌر

تنبٌه المخاطب لشًء مذموم 
لٌتجنبه ،ٌسمى)محذر منه(ٌعرب 
مفعول به منصوب لفعل محذوؾ 

 تمدٌره)احذر(.
 صور المحذر منه:

الخـٌانة،فهً الماضٌة.مفعول -مفرد
به منصوب لفعل محذوؾ 

  تمدٌرها..
 الكذب واإلهمال،ٌا مسلم.-العطؾ
الظلم الظلم،معشر الحكام -التكرار

ولى؛مفعول به لفعل محذوؾ األ
 الثانٌة؛ توكٌد لفظً منصوب

مفعول  ضمٌر فً محل نصب(إٌان)
 به(
 +المصدر الصرٌح                إٌان
 .مفعول به ثان النمٌمةإٌان 
 لصرٌحا المصدر+واو+إٌان
 . معطوؾ منصوب البخلإٌان و 

 أو مفعول به لفعل محذوؾ         
                  +المصدر المإولإٌان

 إٌان أن تخون.فً محل نصب
 +إٌان+المحذر منه      إٌان

 إٌان إٌان الكذب.مفعول به ثان.
إذا طلب وضع كلمة فً أسلوب 

 إؼراء أو تحذٌر كررها فمط
 )الحك الحك...الظلم الظلم(   
 
 

 أسلوب التعجب
ما أجمل ما أفعل / أفعل ب    

 السالم
تعجبٌة مبنٌة على السكون فً ما/

مبتدأ/أجمل/فعل ماضً  محل رفع
مبنً على الفتح والفاعل مستتر 
ٌعود على ما/وبعدها)متعجب 

منه(مفعول به منصوب،والجملة 
من الفعل والفاعل فً محل رفع 

 )أجمل بالسالم(خبر.....
فعل ماضً جاء بصٌؽة أجمل/
 األمر 

حرؾ جر الباء//للتعجب 
زائد/السالم فاعل مرفوع محال 

 مجرور لفظا
 التعجب شروط

 مثل اسم التفضٌل 
إذا فمد أحد الشروط:نؤتً بفعل 

 مساعد
وبعده المصدر الصرٌح أو  

ما أشد أن أشد الؽالء/ ما /المإول 
 تؽلو السلع 

 الفعل المنفً والمبنً للمجهول
نؤتً بالمساعد ثم المإول 

فمط)ماأجمل أال نخون( الفعل 
 الجامد ال نتعجب منه

 االختصاصأسلوب
اسم بعد  االسم المختص

الضمٌر.ٌعرب مفعول به لفعل 
محذوؾ تمدٌره أعنً أخص،ألصد 

 أهل سالم( -العرب-)نحن
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 أنواع المختص
أنا العربً صانع معرؾ)ال(
 السالم.

شباب نحن مضاؾ لما فٌه)ال(
  العرب

تعرب/ضمٌر مبنً أٌة(-كلمة)أي
الفتح فً محل نصب مفعول على 

 به/الهاء
 للتنبٌه/ ما بعدها صفة.أنت 

 جنهد )نعت(ا الشابأٌها 
 أسلوب المدح والذم

فعل ماضً جامد  نعم و بئس 
 حبذا ال حبذامبنً على الفتح 

ماضً مبنً )ذا( اسم إشارة مبنً 
 فً محل رفع فاعل
 (نعم وبئس )أنواع الفاعل

نعم العمل الصالة  (معرؾ)ال
 لولتها.

بئس لول الناس  مضاؾ لمعرفة
 الكذب

نعم ما تشرب الماء  اسم موصول
 العذب
 ٌفسره التمٌٌز بعده  مستتر ضمٌر

 بئس خلما التبرج
 إعراب المخصوص

فً محل رفع مبتدأ مإخر،الفعل 
حل رفع خبر والفاعل فً م

 ممدم)نعم لوال الصدق
 أسلوب المسم 

/ الواو، الباء،)التاء:هلل أداة المسم
 فمط(

الممسم  / ما ٌُعظمالممسم به
 إكد/ما ٌُ علٌه

 توكٌد جملة المسم 
ل(فعلٌة/ماضً )اسمٌة/إن، مثبت

 لد،لمد(
 -تإكد بؤسلوب المسم فمط منفٌة

لم أحب  وهللا وهللا ال نخون مصر/
 أهل المعاصً

الجمل التً لها ولٌس لها محل من 
 اإلعراب

أوال:الجمل التً لها محل من 
 اإلعراب:

ترتدي )المسلمة  خبر المبتدأ -ٔ
  (الحجاب

وتؤتً بعد اسم  إذا ولعت نعت: -ٕ
  نكرة.

  .لسانه فصٌح سمعت خطٌبا
 .تتمسن بالحٌاءأحببت فتاة 

وتؤتً بعد  :إذا ولعت حال -ٖ
تلتزم أحترم المسلمة  اسم معرفة
 .الحجاب

وتؤتً بعد :إذا ولعت مفعول به -ٗ
 )لال(:  

َولَاَل َربُُّكُم اْدُعونًِ أَْستَِجْب لَُكْم {
إِنَّ الَِّذٌَن ٌَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَادَتًِ 

  }َهنََّم دَاِخِرٌنْدُخلُوَن جَ َسٌَ 
وتؤتً :إذا ولعت مضافا إلٌه -٘

لال تعالى: "هذا ٌوم  بعد ظرؾ:
رأٌتن      ٌنفع الصادلٌن صدلهم"

 حٌت تسٌر مهموما.
إذا ولعت جواب شرط ممترن  -ٙ

 بالفاء ألداة جزم:
د  إاِلَّ َرُسول   لال تعالى: "َوَما ُمَحمَّ

ُسُل أَفَإِ  ْن َماَت لَْد َخلَْت ِمْن لَْبِلِه الرُّ
أَْو لُتَِل اْنمَلَْبتُْم َعلَى أَْعمَابُِكْم َوَمْن 

ٌِْه  َ ٌَْنمَِلْب َعلَى َعِمبَ فَلَْن ٌَُضرَّ اَّللَّ
ٌْئًا ُ الشَّاِكِرٌَن" َش  َوَسٌَْجِزي اَّللَّ
إذا ولعت معطوفا على جملة  -7

 لها محل من اإلعراب:
َ  لال تعالى: ".......فَلَْن ٌَُضرَّ اَّللَّ

ٌْئًا  ُ الشَّاِكِرٌنَ وَ َش  "َسٌَْجِزي اَّللَّ
ثانٌا: الجمل التً لٌس لها محل 

 من اإلعراب:
تمع أول و :الجملة االبتدائٌة -ٔ

 الكالم.  
 ُسوَرة  أَْنَزْلنَاَها" :لال جل شؤنه

َوفََرْضنَاَها َوأَْنَزْلنَا فٌَِها آٌََات  بٌَِّنَات  
 ("ٔلَعَلَُّكْم تَذَكَُّروَن )

بعد االسم  تمع :جملة الصلة -ٕ
 الموصول:
ِ لال تعالى: "إِنَّ َشرَّ الدََّواّبِ ِعْندَ اَّللَّ

مُّ اْلبُْكُم الَِّذٌَن   "اَل ٌَْعِملُونَ الصُّ
 الجملة االعتراضٌة: -ٖ

خاتم النبٌٌن ورحمة هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص –دمحم 
 للعالمٌن.

 جملة جواب المسم: -ٗ
ِ لَمَْد أَْرَسلْ  عز وجللال  نَا إِلَى "تَاَّللَّ

ٌَْطاُن  أَُمم  ِمْن لَْبِلَن فََزٌََّن لَُهُم الشَّ
أَْعَمالَُهْم فَُهَو َوِلٌُُّهُم اْلٌَْوَم َولَُهْم 

 َعذَاب  أَِلٌم  "
 جملة جواب الشرط  -٘

 :ألداة شرط ؼٌر جازمة
لال تعالى "فَلَْواَل أَنَّهُ َكاَن ِمَن 

لَلَبَِث فًِ بَْطنِِه ( ٖٗٔاْلُمَسبِِّحٌَن )
 "إِلَى ٌَْوِم ٌُْبعَثُونَ 

ألداة شرط جازمة إذا لم تمترن 
 : بالفاء

 لال عز وجل: 

 َ َِّك اَّللَّ  ٌَْجعَْل لَهُ َمْخَرًجا"َوَمْن ٌَت
ٌُْث اَل ٌَْحتَِسُب ٕ) ( َوٌَْرُزْلهُ ِمْن َح

ِ فَُهَو َحْسبُهُ إِنَّ  َوَمْن ٌَتََوكَّْل َعلَى اَّللَّ
َ بَاِلُػ أَْمِرِه لَْد جَ  ُ ِلُكّلِ اَّللَّ عََل اَّللَّ

ء  لَْدًرا" ًْ  َش
الجملة التابعة للجملة التً  -ٙ

 لٌس لها محل من اإلعراب:
 لال عز وجل فً سورة النور:

َوأَْنَزْلنَا  َوفََرْضنَاَها"ُسوَرة  أَْنَزْلنَاَها 
 "ٔ)نَات  لَعَلَُّكْم تَذَكَُّرونَ آٌََات  بٌَِّ  فٌَِها
الجملة المفسرة لحمٌمة شًء  -7
 ها.لبل

نظرت إلٌه بمإخرة عٌنً أي 
 احتمرته.

 العدد علً وزن " فاعل "
 ٌصؾ ما لبله، وٌدل علً ترتٌبه
 الصفحة الثالثة من الكتاب الرابع

 مالحظات: 
تذكٌراً  *العدد ٌطابك المعدود

 وتؤنٌثاً الصفحة الثالثة مإنث
 *العدد علً وزن فاعل دائماً ٌعرب

صفة)مرفوعة، منصوب، 
ه )إذا كان مفرداً مجرورة( لما لبل

  أو معطوفاً(
 )الثالثة( :نعت)صفة( مفرد....

 (9ٔ: ٔٔ*)إذا كان مركباً من 
 ٌبنً علً فتح الجزئٌٌن، وٌعرب..

عدد مركب مبنً علً فتح 
 الجزئٌٌن فً محل ..... نعت

 
 
 
 

 توكٌد المضارع بالنون
 فً جواب المسمواجب 
 بشروط ثالث

 ال ٌفصل بٌنه و الالم-ٔ
 مثبتا -ٕ
 لالستمبال-ٖ

 وهللا ألكرمّن المإمن.
 تاهلل ألعظمّن المجتهد.

 فً جواب المسم ممتنع التوكٌد
 فمد شرط منهم

السٌن،سوؾ،لد  وجد فاصل -ٔ
 وهللا لسوؾ ٌنتصرالمسلمون

 . منفً -ٕ
 وهللا لم ألاطع جٌرانً.

 )اآلن(  ٌدل على   الحال -ٖ
 .اآلنوهللا لتحفظ الدرس 

 جائز التوكٌد
ٌس فً جواب مسبوق بطلب ول

 اللبن)ن(لتشرب الم األمر  المسم
 نفً لم أهمل)ّن( الفمٌر.

 تفرط)ّن( فً الحك. النهً 
 تجنً)ّن(الزرع.  أ( هل-استفهام)أ

 السالم ٌتحمك)ّن(. لٌتتمنً 
 العصً ٌتوب)ّن( لعلرجاء 
الفعل الماضً ممتنع  مالحظة

 التوكٌد مطلما 
 الفعل األمر جائز التوكٌد دائما

مبنً على الفتح فعل مضارع 
 التصاله بنون التوكٌد

 


